
2015-2014  لون لعاموالطل ب المقب

المحافظةقسم الشرطةتوزيع المرحلةالمجموعاسم الطالبم
الصقصرمركز إسناالمرحلة اللولى3660ال ء مصطفى سعدالدين محمود1
الدصقهليةمركز المنصورةالمرحلة اللولى3500احمد جل ل احمد التهامى عبد المحسن موسى2
اسيوطمركز البدارىالمرحلة اللولى3685احمد طارق عبدالرحمن عبدالغفار3
القاهرةصقسم مدينة نصر ألو لالمرحلة اللولى3620احمد عبد الغفار أحمد محمد4
القليوبيةمركز منيا القمحالمرحلة اللولى3540احمد محمد النادى محمد حسن5
الصقصرمركز أرمنتالمرحلة اللولى3695احمد محمد عبدالباري نصرالدين6
المنيامركز مطاىالمرحلة اللولى3530ارلوى عماد محمد عبد الصمد7
أسوانصقسم أسوانالمرحلة اللولى3605اسرا ء محجوب عبدالرحمن احمد8
الشرصقيةمركز منيا القمحالمرحلة اللولى3505اسل م ياسر محمد أمين السيد9
1
الغربيةصقسم ثان المحلة الكبرىالمرحلة اللولى3630امنيه اسامه عثمان حامد عبد الرحيم0
1
كفر الشيخصقسم  كفر الشيخالمرحلة اللولى3635اندى الحسينى محمد عبد الرحمن الشوربجى1
1
أسوانصقسم أسوانالمرحلة اللولى3660ايات مبارك عوض عواد2
1
أسوانصقسم أسوانالمرحلة اللولى3660ايه رضوان مختار محمد3
1
أسوانمركز أسواننتيجة تحويلت3730ايه عبده عبدالراضى على4
1
القاهرةصقسم الظاهرالمرحلة اللولى3540باسم ممدلوح زايد عبد ال5
1
سوهاجخارجالمرحلة اللولى3795رابحة صقدري احمد أنصاري6
1
أسوانصقسم أسوانالمرحلة اللولى3585ساره جبرائيل ميشيل جورجيوس7
1
أسوانصقسم أسوانالمرحلة اللولى3775سلسبيل عبدالرحمن عبدال عبدالرحمن8
1
أسوانمركز أدفونتيجة تحويلت3795سمر محمود محمد محمود9
2
كفر الشيخصقسم  كفر الشيخالمرحلة اللولى3645سهيله رضا بيومى بسطويسى0
2
أسوانصقسم أسوانالمرحلة اللولى3700الشيما ء فهيم ابو دلوح راضى1
2
الصقصرمركز إسنانتيجة تحويلت3725عبد الرحمن عبد الرسو ل النوبى رمضان2
2
أسوانمركز كو م أمبوالمرحلة اللولى3785عبد ال محمد ابو الفتوح بكري3
2
الغربيةصقسم ثان المحلة الكبرىالمرحلة اللولى3595على محمد على السيد ابو يابس4
2
البحيرةمركز الدلنجاتالمرحلة اللولى3645عمرلو عطية محمد خميس منصور5
2
أسوانمركز أدفوالمرحلة اللولى3765فاطمه جما ل ابراهيم احمد6
2
المنوفيةمركز الباجورالمرحلة اللولى3535محمد ابراهيم جاد الحق الشحيمى7
2
سوهاجخارجالمرحلة اللولى3715محمد احمد عبدالعزيز محجوب8
الغربيةمركز طنطاالمرحلة اللولى3615محمد خالد عبدالستار الجمل2



9
3
سوهاجمركز سوهاجالمرحلة اللولى3550محمد عبد الرؤف محمد بدرى0
3
الدصقهليةمركز السنبللوينالمرحلة اللولى3655محمد عطيه بسيونى احمد1
3
دمياطمركز الزرصقاالمرحلة اللولى3630محمد محسن محمد السعيد القره2
3
كفر الشيخمركز سيدى سالمالمرحلة اللولى3635محمد مسعد مسعد احمد3
3
الدصقهليةصقسم ثان المنصورةالمرحلة اللولى3565محمود عاد ل مأمون عبد المنعم زيد4
3
الصقصرمركز أرمنتالمرحلة اللولى3125محمود عبدال محمد عبدال5
3
سوهاجمركز سوهاجالمرحلة اللولى3495محمود محمد الوردانى محمد6
3
الشرصقيةصقسم ألو ل الزصقازيقالمرحلة اللولى3560مريم ابراهيم على حسن7
3
صقنامركز صقوصالمرحلة اللولى3665مصطفى فوزى زكى دغار8
3
صقناصقسم صقناالمرحلة اللولى3640منار عبداللطيف احمد محمد9
4
دمياطصقسم رأس البرالمرحلة اللولى3650مونيا محمد عبد الحميد علي موسي0
4
أسوانخارجنتيجة تحويلت3555نسمه عبداللطيف ابوالوفا اما م1
4
أسوانمركز أدفوالمرحلة اللولى3080نها ل عبدالناصر عبدالقادر احمد2
4
أسوانمركز أدفوالمرحلة اللولى3755نهى حمدى ابراهيم محمود3
4
أسوانمركز أسوانالمرحلة اللولى3720لول ء حسن احمد فهمى سليمان4
4
صقنامركز أبو تشتالمرحلة اللولى3675ياسمين مصطفي عبدالحميد محمد5

 (معادل)ت)2015-2014  لون لعاموالطل ب المقب

اسم الشهادةالمحافظةاسم الطالبم
السعودية بنات علميأسوانايمان رمضان محمد سالم1
السعودية بنين علو م طبيعةالقاهرةأنس مجدى السيد ابراهيم شحاته2
السعودية بنين علو م طبيعةالقاهرةشريف السيد احمد ذكي3
سلطنة عمان علميالمنيامحمد عامر ضيف محمد4


