
       2018دور مايو البيان اإلحصائي للحاصلين علي درجة البكالوريوس                                               

 تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرفأوال الحاصلين علي                                                      

 وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                عميد الكليه                      مدير الكليه           المسجل                                الخريجين

                                                                                                                                                           

 أ.د/ إيمان سعد زغلول                                                                                                                                                                  

 العنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االســــــم م

 الشرقيه –ابو كبير  ثروت موسي أحمد الشرقية 1995/ 18/12 ابتسام ثروت موسي أحمد -1

 إسراء مصباح أحمد محمد -2
 

 الشرقية 1996./1./7
 

 الشرقيه -فاقوس مصباح أحمد محمد

 12/1995./1 أالء صبري محمد محمد عبد المنعم -3

 

 صبري محمد محمد عبد المنعم الشرقية
 
 

-شارع الزهور -منشية مبارك
 الشرقيه -الزقازيق

 رأفت صفي  الدين عبد الحميد الشرقية 12/1995./1 إيمان رأفت صفي الدين عبد الحميد -4
 

 الشرقيه -ههيا -منزل حيان

 الشرقيه -كفر صقر محمد صابرمحمد لشرقيةا 1996. /3./3 أية محمد صابر محمد -5

إبراهيم أحمد إبراهيم  ةالشرقي 1996./9./1 دتهاني إبراهيم أحمد إبراهيم محم -6
 محمد

 

بجوار مستشفى فاقوس  –فاقوس 
 الشرقيه -العام 

شارع -حى الزهور -تقسيم المعلمين رأفت ربيع محمد الشرقية 1996./28/9 شروق رأفت ربيع محمد -7
 الزقازيق -مصطفى فؤاد

  عالء أحمد حمدي شاكر ميار   -8
21/3/.1997 

 
 الشرقية

 -برج المدينه المنوره -حى الزهور حمدي شاكر دعالء أحم
 الزقازيق

منشية -شارع عمر بن الخطاب عالء حامد محمود علي الشرقية 1996./6./1 عليمحمود ياسمين عالء حامد  -9
 الزقازيق-الجامعه



 

 ين علي تقدير عام امتيازالحاصل :ثانيا 

 
 
 م

 

 
 

 االســــــم

 
 

 تاريخ الميالد

 
 

 محل الميالد

 
 

 اسم الوالد

 
 

 العنوان

 
1- 

 

 
 أيه محمود عبد اللطيف يوسف محمد

 
7/.6/.1996 

 
 الشرقية

 
 يوسف محمد محمود عبد اللطيف

-شارع الشهداء-حى مبارك
 الزقازيق

2-  
 أية هشام محمد عبد الحميد أبو النجا

 
6/.5/.1996 

 
 الشرقية

 
 هشام محمد عبد الحميد أبو النجا

 -العاشر من رمضان
 الشرقيه

 

 وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                عميد الكليه  مدير الكليه                              المسجل       شئون طالب           

 

  



 

 تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عليالحاصلين :ثالثا  

 

 عميد الكليهلطالب                           وكيل الكليه لشئون التعليم وا                   مدير الكليه              المسجل       شئون طالب                

                                  

 م
 

 العنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الســــــما

 الدقهليه-ميت غمر-ميت الفرماوى يسري عبد هللا عيسي نعمه هللا الشرقية 1996 6/10 جهاد يسري عبد هللا عيسي نعمه هللا -1

أمام جامع  -عزبة الزناتى-منيا القمح مصطفي خالد رجب الشرقية 22/9/1996 خلود خالد رجب مصطفي -2
 الشرقيه -المسلمى

 الشرقيه -ابو حماد-السعديه محمد محمد لبيب الشرقية 6/9/1996 مريم محمد محمد لبيب -3

 الشرقيه -منيا القمح -ميت يزيد محمود محمد دياب الشرقية 25/8/1996 ميار محمود محمد دياب -4

-الزقازيق-شارع موسى الخضرى 39 سعيد عبد السالم سالم الشرقية 19/2/1995 سالمنورهان سعيد عبد السالم  -5

 الشرقيه-قسم ثان

6- 

 

 مؤمن عبد الفتاح خليل الشرقية 21/9/1996 هاله مؤمن عبد الفتاح خليل
 

 الشرقيه-بنى جرى -ابوحماد

7- 

 
 

 الشرقيه-الزقازيق -ميت ابو عربى العزيزسعد السيد عبد  السعوديه 27/7/1996 رانيا سعد السيد عبد العزيز

-40مجمع-العاشر من رمضان على محمد السيد سليم الشرقيه 6/8/1996 شيماء على محمد السيد سليم -8

 الشرقيه-(1عماره )-10شقه

منة هللا محمد محمد رفعت محمد عثمان  -9
 الجندى

محمد محمد رفعت محمد عثمان  الشرقية م5/5/1996
 الجندى

 شرقيه-الزقازيق-النخاس

 الدقهليه-ميت غمر-اتميده عصام ابراهيم ابراهيم البغدادى الدقهليه 18/3/1996 ندى عصام ابراهيم ابراهيم البغدادى -10



 

 جدا الحاصلين علي تقدير عام جيد

 م
 

 العنوان اسم الوالد محل الميالد  تاريخ الميالد  االســــــم     

 إسراء أحمد حمدي محمد موسى -1
 

 الشرقيه-شارع عباس41-القمحمنيا  أحمد حمدي محمد موسى الشرقية 1/8/1996

 حمد حمد يونسإسراء سالم م -2
 

1/1/1996 

 

 الشرقية
 

 حمد سالم محمد يونس
 

-امام المستشفى المركزى-ديرب نجم
 الشرقيه

 األء جودة عبد الباسط محمود -3
 

 -20رقم  -شارع محروس-الحناوى جودة عبد الباسط محمود الشرقية 21/9/1996

 الشرقيه-الزقازيق

 الشرقيه-الحبش –االبراهيميه  طلعت حسن توفيق الشرقية 1996/ 5/8 الزهراء طلعت حسن توفيق  -4

–شارع االسكان والتعمير -النحال ثان طارق صالح الدين مصطفي الشرقية 13/11/1995 أميره طارق صالح الدين مصطفي -5
 الشرقيه

6- 

 

 الشرقيه-كوبرى الوحده-فاقوس عبد العال نصرصبري  الشرقية 9/1995/ 18 إيمان صبري عبد العال نصر 

7- 

 
 

 الشرقيه -ههيا-السالمون عبدا هلل السيد حسن الشرقية 26/6/1996 إيناس عبدا هلل السيد حسن

 أيه السيد عبد البديع محمود -8
 
 

-االبراهيميه-كفر ابو الديب-عرب المزارقه السيد عبد البديع محمود الشرقية 1996 /5/9
 الشرقيه

 أية الشحات شعبان محمود  -9
 
    

15 /3/1995 

 
 
 

 الشرقيه -الزقازيق-شيبه الشحات شعبان محمود الشرقية

 -الزقازيق-قسم النظام-شارع الطوخى18 عصام فهمي عباده الشرقية 26/1/1996 أية عصام فهمي عباده -10

 الشرقيه



 الشرقيه-ابو كبير  علي النجار محمد السيد الشرقية 10/9/1996 أيه محمد السيد علي النجار  -11

 عميد الكليه     وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                                           مدير الكليه              المسجل                 شئون طالب         

 الشرقيه-بلبيس-ميت حمل صالح محمود محمد محمد حسن الشرقية 14/9/1996 صالحأية محمود محمد محمد حسن  -12

-ش عثمان بن عفان-ديرب نجم-القوصله فتحى ابراهيم عبد المطلب الشرقيه 24/6/1996 ياسمين فتحى ابراهيم عبد المطلب -13
 الشرقيه

 الدقهليه 20/8/1996 على بسمه حمدي محمد فرج -14
 

 الدقهليه-غمرميت -كفر الحجازى على حمدي محمد محمد فرج

 الشرقيه -ههيا أحمد حسن سليم الشرقية 1/9/1996 تغريد أحمد حسن سليم  -15

 –ش الصفا والمروة حي السالم 7 محمد عبد الحميد حسين الشرقية 20/7/1996 تغريد محمد عبد الحميد حسين -16

 الشرقية -الزقازيق

 خلود إبراهيم طنطاوي إبراهيم -17
 

19/11/1995 

 

 الشرقية
 

 إبراهيم طنطاوي إبراهيم
 

 الشرقيه-االبراهيميه-كفر الشيخ داود

 الشرقية –منيا القمح  –بني هالل  خالد أحمد الشامي الشرقية 1/4/1996 خلود خالد أحمد الشامي  -18

 دنيا عبدهللا إبراهيم مصطفي -19
 

 عبدهللا إبراهيم مصطفي الشرقية 1/1/1996
 

 الشرقيه-الحسينىش صالح -منيا القمح
 

بجوار مدرسة محمد -ش هندسة الرى5 إبراهيم معوض إبراهيم الشرقية 4/12/1995 دينا إبراهيم معوض إبراهيم  -20

 الشرقيه-منيا القمح-حسين رجب

 دينا جوده محمد قطب  -21
 

 جوده محمد قطب الشرقية 16/7/1996
 

-الزقازيق-امام مخبز ضياء-العصلوجى
 الشرقيه

 الصعيدى عبدهللا محمود أحمد دينا -22
 

 الدقهليه 1/8/1996
 

 الصعيدى عبدهللا محمود أحمد
 

 الدقهليه -ميت غمر

 رانا أكرم حسين عبد العزيز -23
 
 

 الشرقيه-الزقازيق-بنى شبل أكرم حسين عبد العزيز الشرقية 25/5/1996

 رانيا سالم محمد سالم أبوزيد -24
 

 الشرقيه-الزقازيق-حى الزهور سالم أبوزيدسالم محمد  الشرقية 30/10/1995

 نيا  الشحات سيد أحمد طهر -25
 

 الشرقيه–ابو كبير  الشحات سيد أحمد طه الشرقية 16/6/1996

 وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                عميد الكليه                            مدير الكليه                المسجل                  شئون طالب                



 

 

 شرقيه–ديرب نجم -شنبارة منقال محي عطية محمود عطية الشرقية 1/10/1995 ريهام محي عطية محمود عطية -26

 محمد السيد هالل القليوبيه 22/11/1995 سندس محمد السيد هالل -27
 

 القليوبيه-شكركفر  -الصيفى

 عميد الكليه                التعليم والطالب              وكيل الكليه لشئون                             مدير الكليه                    المسجل     ب                      شئون طال

 الشرقيه-االبراهيميه-تل محمد رمضان محمد السيد الشرقية 27/7/1996 ساره رمضان محمد السيد -28

 الشرقية 7/2/1996 سعاد عاطف لطفي محمد الجبالي -29
 

 محمد الجبالي عاطف لطفي
 

عزبة -الشرقيه-منيا القمح
 الجبالى

 سمر هشام فتحي أمين -30
 

-حى ثان-ش مصطفى عارف25 هشام فتحي أمين الشرقية 13/12/1994

 الشرقيه-الزقازيق

 سميره يوسف عبد المجيد يوسف السيد -31
 

يوسف عبد المجيد يوسف  الشرقية 6/9/1996
 السيد
 

-خلف قاعة روتانا-ديرب نجم
 الشرقيه

 شروق فوزي مختار مصطفي  زهره -32
 

 فوزي مختار مصطفي  زهره الشرقيه 24/8/1996
 

-ش العريش-حسنكفر محمد 
 الزقازيق-بجوار مخبز مكه

 شروق محمد عبد المنعم حشيش -33
 

 محمد عبد المنعم حشيش الشرقيه 2/9/1996
 

-خلف كلية التجاره-شارع السالم
 الزقازيق-ش على بن ابى طالب

  شروق مصطفي صابر صيام -34
 

  مصطفي صابر صيام الشرقيه 1/9/1996
 

حى -ش ابو بكر الصديق-بلبيس
 الشرقيه -السوق

 عيسي سعدشيماء ايمن محمد ناجي  -35
 

  سعد ايمن محمد ناجي الشرقيه 28/9/1996
 عيسي

 الشرقيه-ديرب نجم -ابو متنا

 غانم شيماء بركات المتولي عطا -36
 

 الدقهليه -ميت غمر-اتميده غانم بركات المتولي عطا الدقهليه 1/3/1996



 وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                عميد الكليه             مدير الكليه                 المسجل                         شئون طالب                 

  

 محمود فهمي محمد أحمد الشرقيه 26/2/1996 شيماء محمود فهمي محمد أحمد -37
 

 -سم االشارهق -ش محمود بيومى
 قيهالشر-الزقازيق

 عايدة أحمد حمادة محمد أبو الفتوح عبد الرحمن  -38
 

أحمد حمادة محمد أبو الفتوح  القليوبيه 18/12/1996
 عبد الرحمن

 15مجاوره -العاشرمن رمضان

 6عماره  -نموذج هـ-3مربع

 فاطمة هشام عبد العظيم ربيع  -39
 
 

 الشرقيه-بلبيس -البصلانشاص  هشام عبد العظيم ربيع الشرقيه 21/4/1996

 لمياء ياسر حسين مهدي  -40
 

 الشرقيه -الزقازيق-بنى شبل ياسر حسين مهدي الشرقيه 20/3/1996

 مريهان أحمد فهمي هالل  -41
 

 أحمد فهمي هالل  الشرقيه 20/5/1996
 

 الشرقيه-عزبة شيمى-ديرب نجم

 نهال محمد ربيع محمد عبد الرحيم  -42
 
 

 الشرقيه-انشاص البصل محمد ربيع محمد عبد الرحيم الشرقيه 28/7/1996

 هالة حمدي حامد نصر عبد العاطي -43
 

 الشرقيه -الزقازيق -النخاس حمدي حامد نصر عبد العاطي الشرقيه 27/9/1996

 هاله محمد عدلي عبد العزيز عليوة -44
 

 محمد عدلي عبد العزيز عليوة الشرقيه 30/7/1996
 

 الشرقيه-30ش المعطيطى رقم -ههيا

 هدير جمال محمد أبو اليزيد فراج  -45
 

 جمال محمد أبو اليزيد فراج  الشرقيه 26/8/1995
 

 الشرقيه-ش الشوادر-االبراهيميه

 هناء عطوه خليل اسماعيل  -46
 

 عطوه خليل اسماعيل  الشرقيه 1/4/1996
 

 الشرقيه -ابو حماد -كفر العزازى



 

 عميد الكليه    طالب                        وكيل الكليه لشئون التعليم وال                           مدير الكليه المسجل                                  شئون طالب             

 

 هند أحمد عزازي أحمد  -47
 

خلف جامع -ش بورسعيد-الحسينيه أحمد عزازي أحمد  االسماعيليه 20/1/1996
 المحجوب

 هند عبد الغفار علي علي  -48
 

 الشرقيه -فرغان-ديرب نجم عبد الغفار علي علي الشرقيه 8/12/1993

 هند عز العرب محمد عمار  -49
 

 الشرقيه -ش العدل –ديرب نجم  عز العرب محمد عمار الشرقيه 24/2/1996

وداد محمد محمود أحمد عبد الفتاح  -50
 درويش 

محمد محمود أحمد عبد الفتاح  الدقهليه 7/7/1996
 درويش 

 
 

 الشرقيه -دنديط -ميت غمر

51- 

 

 وعد محمد السيد حسن 
 

 محمد السيد حسن  الشرقيه 28/10/1996
 

 الشرقيه -القرين

 ياسمين سامي أحمد مصطفي غنايم -52
 

سامي أحمد مصطفي  الشرقيه 10/1/1996
 غنايم

 الشرقيه -القطاويه -ابو حماد

 زيدان علي عبد المحسنيامنه  -53
 

 زيدان علي عبد المحسن  اسيوط 12/5/1996
 

-الكوبرى األول–كفر الحمام -الزقازيق
 الشرقيه

 قسم الجامع -ش الحمام -الزقازيق ناصر عبد المنعم على محمد الشرقيه 3/3/1996 آيه ناصر عبد المنعم على محمد -54

  فوقى محمد محمد احمد الشرقيه 12/9/1996 ميارفوقى محمد محمد احمد -55

 الشرقيه -كفر االشراف -القنايات طيهعسالم السيد محمد  الشرقيه 10/9/1996 طيهعسالم السيد أمل محمد  -56

 -ش المخبز اآللى -حى ابو راشد -ههيا عبد العزيز محمود احمد عليان الشرقيه 20/11/1995 االء عبد العزيز محمود احمد عليان -57
 الشرقيه

مساكن -ش الرياح التوفيقى -ميت غمر هشام حامد عبد العزيز الدقهليه 24/8/1996 خلود هشام حامد عبد العزيز  -58
 بنك االسكان



 

 عميد الكليه         م والطالب               وكيل الكليه لشئون التعلي                                  مدير الكليه    المسجل                          شئون طالب                 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمارة -ش بورسعيد-ميت غمر عبد الناصر حامد دويدار الدقهليه 21/9/1996 مريهان عبد الناصر حامد دويدار -59
 ليهالدقه-الشهابى

هشام عبد اللطيف محمد  الشرقيه 1/9/1996 مى هشام عبد اللطيف محمد اسماعيل -60
 اسماعيل

-التأمينات االجتماعيهفوق -فاقوس
 الشرقيه

 الشرقيه-ابوحماد-كفر ابو نجم محمد احمد محمد خلف هللا الشرقيه 11/9/1996 ياسمين محمد احمد محمد خلف هللا -61

 الشرقيه-منيا القمح-كوم حلين حسن محمد حسن الشرقيه 26/3/1996 زهراء حسن محمد حسن -62

-النظام -حارة عبد العزيز 25-الزقازيق هللا عماد احمد احمد الشرقيه 28/9/1996 نعمة هللا عماد احمد احمد -63

 الشرقيه

 الشرقيه–ابو كبير -منشأه صدقى سعيد عبد العزيز احمد عماره الشرقيه 1/3/1996 نعمه سعيد عبد العزيز احمد عماره -64



 رابعا : الحاصلين : على تقدير جيد :  
 العنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االســــــم م

 الشرقيه-الزقازيق-بجوار المستوصف الخيرى -العصلوجى ابراهيم غريب محمد شرقيةال 20/9/1996 اسراء ابراهيم غريب محمد -1

 الشرقيه -القراقره-منيا القمح ابراهيم متولى سراج شرقيةال 1/1/1996 اسراء ابراهيم متولى سراج -2

 الشرقيه -كفر العزازى -ابو حماد ابو زيد محمود ابو زيد السيد االسماعيلية 16/3/1996 اسراء ابو زيد محمود ابو زيد السيد -3

 الشرقيه -منيا القمح -المحمديه احمد السيد عمر شرقيةال 3/2/1996 اسراء احمد السيد عمر -4

 الشرقيه -ش حامد صواف طريق بنها -منيا القمح السيد عبد الرؤف النجار شرقية 31/8/1996 اسراء السيد عبد الرؤف النجار -5
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 م2017/2018دور سبتمبر للعام الجامعي 

 أوالً:الحاصلين على تقدير عام جيد:

 العنوان اســم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االســـــــــــم م

عبد المحسن محمد علي  الشرقيه 1/5/1996 محمد علي المنسي هند عبد المحسن 1
 المنسي

-بلبيس-البالشون
 الشرقيه

-بلبيس-ميت ربيعه عماد محمد ياسين الشرقيه 13/1/1995 علياء عماد محمد ياسين 2



 الشرقيه

العربي مصطفي راشد  الدقهليه 27/6/1995 شرين العربي مصطفي راشد حبو 3
 حبو

 الدقهليه -ميت غمر

-الزقازيق-قسم الحناوى محمد محمد السيد عوض الشرقيه 14/1/1997 اية محمد محمد السيد عوض 4
 الشرقيه

سعيد محمد عبدة عبد  الشرقيه 1/5/1995 وفاء سعيد محمد عبدة عبد الرسول 5
 الرسول

 الشرقيه -ههيا

هبة الرحمن ابراهيم الدسوقي عبد  6
 الخالق صالح

الدسوقي عبد  ابراهيم الشرقيه 12/8/1995
 الخالق صالح

-الصيادين-الزقازيق

 ش نبيل الباجورى4

 

 م2017/2018دور سبتمبر للعام الجامعي 

 أوالً:الحاصلين على تقدير عام مقبول:

 العنوان اســم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االســـــــــــم م

-ابو حماد-السناجره احمد ابراهيم محمد توفيق الشرقيه 24/9/1996 اماني توفيق احمد ابراهيم محمد 1
 الشرقيه

فوزي عبد اللطيف عبد  الشرقيه 1/11/1992 فاطمة فوزي عبد اللطيف عبد الفتاح 2
 الفتاح

-بلبيس-اوالد سيف
 الشرقيه

 الدقهليه-ميت غمر سليم طه سليم محمد نجا الدقهليه 27/4/1996 دينا سليم طه سليم محمد نجا 3

قطب محمد متولي عبد  الشرقيه 1/12/1994 متولي عبد الدايماماني قطب محمد  4
 الدايم

 الشرقيه-الحسينيه



-ابو حماد-ويهاالقط صابر حسن احمد سليم الشرقيه 1/9/1994 ايناس صابر حسن احمد سليم 5
 الشرقيه

ش حى -الزقازيق فتحي عبد العزيزمحمد السعوديه 11/9/1990 مروة فتحي عبد العزيزرمضان 6
-منشية اباظه-الزهور

 الشرقيه-ش المدير

 

 خامساً الحاصلين علي تقدير مقبول

 العنوان اســم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االســـــــــــم م

اسراء شعبان عبد السالم عبد  1
 المؤمن

شعبان عبد السالم عبد  القليوبية 17/2/1996
 المؤمن

ش 16-شبرا الخيمه

-رستمعزبة -الطابونه
 القليوبيه

اسماء محمد عبد الوهاب محمد  2
 عمار

محمد عبد الوهاب محمد  الشرقية 15/8/1995
 عمار

 -ديرب نجم-عزبة ابو عمار
 الشرقيه

محمد عبد القادر عبد  الشرقية 1/5/1994 االء محمد عبد القادر عبد الهادي 3
 الهادي

 الشرقيه -ههيا

محمد عبد هللا عبد  الشرقية 26/2/1996 االء محمد عبد هللا عبد الحميد 4
 الحميد

 الشرقيه-ابوكبير-طوخ

كمال السيد كامل  الشرقية 3/2/1992 امنية كمال السيد كامل الكفراوي 5
 الكفراوي

-ش احمد رفعت-ديرب نجم
 الشرقيه-الكفراوى

 ش المعلمين-قسم الحسينيه-الزقازيق عبد هللا فتح الباباحمد عبد المنعم  الشرقية 5/3/1995 اميرة احمد عبد المنعم عبد هللا فتح الباب 6

 الشرقيه-ش حمزه-ابو كبير جمال اسماعيل محمد الشرقية 3/9/1995 اميرة جمال اسماعيل محمد  7



سيد احمد حسن سيد  الشرقية 1/2/1993 اميرة سيد احمد حسن سيد احمد 8
 احمد

ش ابو  -فاقوس-الصوالح
 عمار

 الشرقيه -القرين ناصر محمد مصطفي الشرقية 1/5/1996 مصطفيايمان ناصر محمد  9

 الشرقيه-الزقازيق-النكاريه حمدي حسيني الصادق الشرقية 11/9/1995 اية حمدي حسيني الصادق 10

دنيا رمضان فرج محمد حسين  11
 الضوي

رمضان فرج محمد  الشرقية 2/2/1994
 حسين الضوي

ش 26-قسم االشاره-الزقازيق

 الشرقيه-القبلىالبوشى 

اشرف محمد امين عبد  الشرقية 4/9/1993 دينا اشرف محمد امين عبد المحسن 12
 المحسن

ش 13-قسم الحكماء-الزقازيق

 الشرقيه-احمد عبد هللا

السيد حسن حسن  الشرقية 24/6/1995 رحمة السيد حسن حسن عيسي 13
 عيسي

ش احمد عبد  2-الزقازيق

 الشرقيه-النحال ثان-الحميد

الدري السيد احمد محمد  الشرقية 21/7/1996 رهف الدري السيد احمد محمد زكي 14
 زكي

-فاقوس-كفر الحاج عمر
 الشرقيه

رضا عبد السميع عطوة  الشرقية 5/10/1994 شيرين رضا عبد السميع عطوة علي 15
 علي

 الشرقيه-اكوا -ديرب نجم

ش عوض هللا -الزقازيق السيد احمد فظلةاحمد  الشرقية 12/2/1995 شيماء احمد السيد احمد فظلة 16
 الشرقيه-السيد احمد

السيد محمد متولي  الشرقية 1/10/1996 كريمة السيد محمد متولي عافية 17
 عافية

 الشرقيه-ديرب نجم-صافور

لمياء محمود محمد صابر عبد  18
 العزيز

محمود محمد صار عبد  الشرقية 3/9/1996
 العزيز

-ههيا-الخضيرىكفر -البرابره
 الشرقيه

ش -قسم الحسينيه-الزقازيق حمدي ذكي سيد احمد الشرقية 13/11/1994 مروة حمدي ذكي سيد احمد 19
متفرع من ش -العالوى

 الشرقيه-الشهيد طيار



عمر مصطفي مراد  الشرقية 1/7/1996 مني عمر مصطفي مراد برعي 20
 برعي

-المنشيه الجديده-فاقوس
 الشرقيه

خلف الساحه -الحسينيه محمد احمد حسن النجار الشرقية 26/9/1996 احمد حسن النجار ناهد محمد 21
 الشرقيه-الشعبيه

احمد مرسي احمد عبد  القليوبية 13/6/1996 ندا احمد مرسي احمد عبد الباقي 22
 الباقي

 القليوبيه-كوبرى طوخ-العمار

 الشرقيه-صالح بدر-ابو حماد الرحمن محمد حسنعبد  الشرقية 12/12/1994 نرمين عبد الرحمن محمد حسن 23

محمد نبيل عبد العزيز  الشرقية 2/7/1995 نيفين محمد نبيل عبد العزيز سليمان 24
 سليمان

شوبك  -ش العبور3-الزقازيق

 الشرقيه -بسطه

محمد سعيد محمود  الشرقية 7/3/1995 هديل محمد سعيد محمود ابراهيم 25
 ابراهيم

 الشرقيه -منيا القمح

-ش هندسة الرى-منيا القمح على محمود حسن الشرقية 15/8/1995 اسراء على محمود حسن 26
 الشرقيه-خلف مجمعات النيل

-ميت غمر-ميت ابو خالد لملوم ابو هاشم عزب الدقهليه 26/2/1995 اميره لملوم ابو هاشم عزب 27
 الدقهليه

 الشرقيه -الزقازيق-الغار محمد عبد العظيم احمد الشرقية 1/1/1996 ريهام محمد عبد العظيم احمد 28

اميره منصور عبد الفتاح عنانى  29
 ابراهيم

منصور عبد الفتاح  الشرقية 29/9/1996
 عنانى ابراهيم

 الشرقيه-ديرب نجم-اكوا

-ديرب نجم-شبراصوره طارىء زكى عطيه الشرقية 11/8/1995 ورده طارىء زكى عطيه 30
 الشرقيه

محمد عبد الحليم محمد  الشرقيه 14/9/1996 اميره محمد عبد الحليم محمد سالم 31
 سالم

-ش كلية التربيه38-الزقازيق

 الشرقيه-الحناوى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


