
 
 

 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات
 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق

 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات رحمهأحمد دمحم زكى عبدالعزيز 515570 1
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية امانىصالح دمحم دمحم سيداحمد 646344 2
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات بسمهالسيد عبدالمجيد السيد عبد هللا 509337 3
 اوالدصقر الصوفيةث أميرةعبدالرحمن دمحم منصور 525116 4
 بلبيس خدماتبلبيس بنات هديرعبد اللطيف احمد دمحم الزهار 667834 5
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية اسماءحسنى فتحى ابراهيم 528673 6
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية بسمهصبرى دمحم سليمان الجوهرى 528683 7
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ايهزكريا محمود جاد 528030 8
 ههيا ههياالثانوية الخاصة ندىاحمد مطيع لطفى صديق 520274 9

 ههيا حوضنجيح الثانوية هالةدمحم السيد احمد 520035 10
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية منارحمدى ابراهيم شحاته 518354 11
 غربالزقازيق منازإلدارة غرب الزقازيق هندعبد هللا دمحم حسين 529904 12
 ابوحماد خدماتالقطاوية الثانوية هندعالء دمحم على محرم 668899 13
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث وداددمحم حسن على السيد 517822 14
 ابوحماد خدماتالقطاوية الثانوية هبهاحمد دمحم احمد حسين 668897 15
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات سلمىمجدى محروس يوسف حبيب 516466 16
 بلبيس خدماتبلبيس بنات سارهسعيد عبده سيف الدين 667763 17
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات عبيرالسيد دمحم على 644995 18
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات ساندىابراهيم شاهد مينا فالح 509315 19
 كفرصقر كفرصقر ث بنات نهادصفوت دمحم حسينى 524341 20

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



- 
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 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 بلبيس خدماتبلبيس بنات اسراءدمحم السيد عبد الحميد سالم 667703 21
 طوخ طوخالثانوية بنات اسماءالسيد الطوخى حسن 284824 22
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات شيماءاشرف السيد دمحم فوده 642612 23
 ابوكبير ابوكبير الثانويه الجديده للبنات ندىاحمد محمود والى اسماعيل 522144 24
 غربالزقازيق كفرالحمام الثانوية ايمانخالد دمحم منصور 511675 25
 بلبيس ابراهيمدمحماحمد امنيهعمرو ابراهيم عبد الهادى 638727 26
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية الفتالعربى دمحم حجازى دمحم 648495 27
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  نانىالسيد سليمان شلبى 528942 28
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  نهادعلى ابو الصفا احمد على 528943 29
 بلبيس خدماتبلبيس بنات ريممصطفى سعد جمعه نصر 667760 30
 القنايات القناياتث المشتركة ايمانطلعت عبده قطب عطيه 512836 31
 بلبيس خدماتبلبيس بنات اميمهايمن دمحم امين جاد 667722 32
 غربالزقازيق بالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات سارهمحمود احمد عبدهللا عبدهللا 510304 33
 منياالقمح كاملدياب الثانوية المشتركة علياءعادل دمحم التهامى عبد الفتاح 644052 34
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق ندىحمد عبدهللا دمحم شبانه 510336 35
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ربابمحمد فؤاد دمحم 528532 36
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات مروهاسامه حسين دمحم زهران 650103 37
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات شيماءدمحم عزت السيد أحمد 650050 38
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية اسماءدمحم محمود طه التلى 639081 39
 كفرصقر كفرصقر ث بنات هميسفكرى ابراهيم ابراهيم سعيد 524657 40
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 فاقوس بالديدامون هندالثانويةبنات نجالءبالسي على احمد 647922 41
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث ميرناياسر عبدالشافى دمحم عبد هللا 518122 42
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ايهعبداللطيف صالح إبراهيم 516657 43
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ايماناحمد سليم دمحم على 515278 44
 القنايات القناياتث المشتركة عبدالحميد عبدهللايههانى جالل  512844 45
 بنها بنهاالثانوية للبنات نيرهاشرف السيد سالم 277511 46
 غربالزقازيق مشتواللقاضى الثانوية ايهمحمد سيف الدين وهبه 512207 47
 فاقوس ســـــوادهالثانوية المشتركة هندمحمود دمحم احمد ابراهيم 649269 48
 ههيا المحموديةالثانوية السيد دمحم فرحاترغده 519989 49
 بلبيس بلبيسالثانوية للبنات الجديدة سارهاحمد الكومى احمد بكير 670540 50
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات هبهحمدى عبد الحكيم دمحم ابوالعنين 642839 51
 طوخ م.حالوة ثدمحمعادل عبدالعظيم /الشهيد ايهاحمد عبدالقادر عبدالمقصود 287056 52
 طوخ م.دمحمعادل عبدالعظيم حالوة ث/الشهيد ايهاسامه عطيه على 287057 53
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ياسمينفكرى عبد المنعم عبد السالم 516880 54
 بنها طحلةالثانوية بنات ياسمينشوقى حافظ عبدالمحسن علي 277652 55
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ابو السعودياسمينعمر عبد هللا  516831 56
 غربالزقازيق مشتواللقاضى الثانوية بسنتعالء دمحم السيد عفيفى 512208 57
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات هالهاحمد خيرى عبد اللطيف دمحم 670814 58
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات اسراءعلى مهدى دمحم خليل 671169 59
 شرقالزقازيق منازإلدارة شرق الزقازيق نوارهالسيد سيد احمد اسماعيل 529313 60
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 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات مراممحمود صابر بدوى سالم 510189 61
 منياالقمح منازإلدارة منيا القمح رانياهشام امين دمحم عبدالقادر 672789 62
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث اسراءكامل سالم لطفى دمحم 517876 63
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات هللا دمحم غريبرناعاطف فتح  509975 64
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات اشرقتاشرف على خليل 642876 65
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه رشاابوهاشم ابراهيم ابوزيد 515685 66
 شرقشبرا الخيمة بهتيمث بنات بسمهمصطفى صبحى قطب 298753 67
 شرقشبرا الخيمة بهتيمث بنات اسراءبيومى دمحم بيومى 298728 68
 بنها فصواللشموت الثانوية المشتركه ايهحماده عبدالوهاب السيد 280230 69
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنين خدمات هندالسيد عبدالرحمن دمحم عطيه 672592 70
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( الثانوية الجديده االبراهمية هديردمحم عبدالحافظ حسن عبدالاله 521163 71
 كفرشكر الشهيددمحم كريم أحمد ضيف الثانوية المشتركة ضحىالسيد عبدالسالم ابراهيم 300503 72
 غربالزقازيق خدماتمشتول القاضى نرمينمحمود حسن احمد 528221 73
 الزقازيقشرق الزقازيقالثانوية بنات ندىمحمد عبد الرحمن محمود 515146 74
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات عزيزهعصام محمود دمحم 515102 75
 ههيا مدرسهالعدوه الثانوية المشتركه هيامسعيد دمحم ابراهيم 520178 76
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه نسرينصالح دمحم السيد 515630 77
 بلبيس الرمل الثانويةانشاص اسراءسعيد دمحم سويلم 638964 78
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ريهامعلى المليجى دمحم على 518319 79
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ندادمحم احمد البدوى دمحم 514207 80
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 بلبيس خدماتبلبيس بنات نداعصام ابراهيم حموده عطيه 667796 81
 صقراوالد تلراكالثانوية نورهانعبدالسالم البربري منصور عبدالرازق 524859 82
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات اسراءعبد الخالق ياسين خاطر 668498 83
 منياالقمح منازإلدارة منيا القمح ايهموسى السيد البدوى غنيم سليم 669452 84
 منياالقمح منازإلدارة منيا القمح رضوهعاطف السيد عبد الودود موسى 669453 85
 فاقوس هندالثانويةبنات بالديدامون ابراهيم دمحماسراءحامد  647838 86
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات جليلهعبد المنعم عبد العزيز مصطفى 528375 87
 بلبيس خدماتبلبيس بنات جهادحمدى عبد الجواد سالمه عبد الجواد 667744 88
 بلبيس خدماتشبراالنخلة الثانوية  هاجرجمال حمدى بركه 667970 89
 بلبيس شبراالنخلة الثانوية خدمات هانممحمد ابراهيم غالى 667973 90
 بلبيس شبراالنخلة الثانوية خدمات هاجرلطفى رابح حسن رزيق 667971 91
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات رانيارجب دمحم دمحم 515075 92
 شرقالزقازيق الثانوية المشتركةغزالةالخيس  نورهانعلي احمد رمضان 514351 93
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات هاجرطارق رجاء الشافعي 642530 94
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات اسراءعلى سعيد على 642409 95
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ندارضا دمحم هاشم 510211 96
 العاشرمن رمضان منازإلدارة العاشر من رمضان داؤداميرهاحمد دمحم حسن  672741 97
 بلبيس بلبيسالثانوية للبنات الجديدة نادينحافظ ابراهيم حافظ بليطه 637616 98
 بلبيس خدماتبلبيس بنات دينامنصور صالح خطاب سليم 667754 99

 بنها ابوبكر الصديق الخاصة سمرسمير احمد الجوهرى 304817 100
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 الحسنية الثانوية بناتالحسينية رشااحمد دمحم ابراهيم على الحنفي 649896 101
 غربشبرا الخيمة النهضةاالسالمية الخاصة منهغريب دمحم محمود 305207 102
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات زينبعصام الدين عزت حسن دمحم 514135 103
 منياالقمح كمالغز الثانوية المشتركة امالمحمد عادل احمد السيد 643834 104
 بلبيس خدماتبلبيس بنات هنددمحم سليمان مسلم سالم 667836 105
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات منىالسيد عبد الجليل محمود 516525 106
 شرقالزقازيق غزالةالخيس الثانوية المشتركة فاطمةدمحم دمحم دمحم احمد 514348 107
 شرقالزقازيق الثانوية المشتركة خدماتالزقازيق نوراايمن حسين نبيل ابراهيم 514220 108
 بلبيس خدماتبلبيس بنات هديرحسين عبدالخالق دمحم 667830 109
 كفرصقر كفرصقر ث بنات منارالسيد احمد حسين عفيفى 524333 110
 ابوحماد الصوةث المشتركه نهالخطاب دمحم خطاب 645816 111
 شرقالزقازيق الثانوية بناتالسيدةخديجة  شيماءبهجت دمحم سالم 514580 112
 منياالقمح منازإلدارة منيا القمح جهادجمال عبد الهادى حامد غنيمى 672791 113
 العاشرمن رمضان خدماتالسادات الثانوية مارىجرجس ابراهيم عطيه 668286 114
 ابوكبير ابوكبير الثانويه الجديده للبنات نورهانمحمد دمحم نور ابراهيم 522207 115
 طوخ بنات بزاوية بلتان. ث . عبدالرازق السعيد يحى  /الشهيد لمياءصبرى عبدالواحد حامد 285753 116
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث سارهنبيل عصمت السنجرى 528647 117
 القنايات القناياتث المشتركة نورهاننبيل دمحم عبدالهادى مصطفى 512899 118
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث منارعلى عبدالعزيز دمحم 518100 119
 ابوكبير ابوكبير الثانويه الجديده للبنات آيهمحمود عبدالعزيز مصطفى بغدادى 522179 120
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 ابوحماد بحطيطالثانوية المشتركة هالهالبربري عبدالهادي على 645614 121
 ههيا الشبراوينالثانوية المشتركة رانياسعيد سليمان دمحم محمود 520419 122
 ديربنجم فالح ث دمحمربيع سارهمحمد دمحم عبدالمقصود حسن 518238 123
 العاشرمن رمضان الساداتالثانوية للبنات االءمجدى عفيفى قاسم عبده 640072 124
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ايمانرفعت دمحم ابراهيم متولى سقاوه 514075 125
 ههيا فصلخدمات عصام قورة الثانوية هديمحمود ضاوي محمود 520918 126
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م شيماءدمحم فتحي دمحم 511160 127
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات دينادمحم دمحم ابراهيم العدوي 668581 128
 شرقالزقازيق العصلوجىالثانوية المشتركة يسراالسيد عطا مصطفى 516231 129
 ابوحماد ابوحمادالثانوية بنينخدمات حنينجمال مسعود سعيد 668812 130
 غربالزقازيق منازإلدارة غرب الزقازيق نداجمال على دمحم على 530015 131
 ديربنجم الدكتورعبد الديم البقرى سحرجمعه سيد احمد ابراهيم 518527 132
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ندااحمد لطفى عبدالفتاح 518364 133
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات عبدالخالق دمحمسماءدمحم  644983 134
 ابوكبير خدماتابوكبير ث بنين رحابعطية سباعى عطية عيسوي 522875 135
 ابوكبير خدماتابوكبير ث بنين علياءعلى دمحم فوزى علي متولي 522893 136
 بلبيس خدماتبلبيس بنات االءالسيد دمحم كامل صيام 667713 137
 ابوحماد العباسةالثانوية المشتركة ا هانى احمد حسنينمنه 646061 138
 بلبيس خدماتبلبيس بنات اسراءمحمود احمد النبوى ابراهيم 667706 139
 ابوحماد الصوةث المشتركه رنيامحى الدين دمحم على ابراهيم السنجرى 645791 140
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 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات خلودعادل رفعت اسماعيل 514109 141
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات علىهنددمحم خليل  528541 142
 فاقوس خدماتالشهيد ابراهيم صفا ابراهيم مرفتعادل ود الحق دمحم الصادق 669046 143
 بلبيس إنشاصالرمل الثانوية خدمات عبيرسعيد السيد حماد حماد 672423 144
 بنها بنهاالثانوية للبنات ايها سعد دمحم الهادى دمحم عبدهللا 277211 145
 العاشرمن رمضان الساداتالثانوية للبنات امالمنصور عبد الحى ذكى الحلوانى 639983 146
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات ايهاشرف فتحي دمحم 642436 147
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات خلوداحمد عبدالحميد احمد 642454 148
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات سهاسامى عبد الكريم شاهين 642490 149
 غربالزقازيق اللغاتالثانوية الرسمية بنات شرويتعادل محمود سكينة 527800 150
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ياسمينسامى دمحمالهادى السيد 668568 151
 الزقازيقغرب الحريةالثانوية بنات ياسمينمحمود دمحم المنيرى عبدالفتاح 528005 152
 غربشبرا الخيمة عمربن الخطاب الثانوية بنات الشيماءاشرف دمحم البشير سيد رمضان 282592 153
 العبــــور الخاصة عربى) الثانوية ( منارةالبيان  سمرقاسم حسين على 306014 154
 شبينالقناطر شبينالقناطر ث بنات ميادهاحمد زين العابدين ربيع 287972 155
 طوخ الشهيددمحم عبدالحميد حسن الرسمية للغات ديناجمال الدين ابراهيم عطوه منصور 261974 156
 ديربنجم الصانيةالمشتركة منىاحمد شوقى عبد السالم عبدالرحمن 528816 157
 ههيا منازإلدارة ههيا االءدمحم المؤمن احمد طرابيك 525452 158
 شرقالزقازيق الثانوية بناتالسادات نهااللشحات غمرى احمد حسن 516872 159
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات نوراناحمد صالح عبدالغنى 668552 160

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 رياضيه بنات الزقازيقتربية رياضية بكلية 
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات منارمحيى جوده مصطفى 643009 161
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات رحمهياسر عبدالمنعم عبد المقصود 668584 162
 منياالقمح بناتمنياالقمحالثانوية  دعاءدمحم عباس على 642735 163
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث ناهدعماد الدين حسن السيد احمد قته 528658 164
 بنها الشيماءالثانويه بنات فاطمهرضا عبدالحفيظ محمود دمحم 277752 165
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ايهايمن متولى على 514088 166
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات منهياسر لطفى احمد 514192 167
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات اسراءاحمد عبدالمجيد السيد غيث 510076 168
 فاقوس خدماتالشهيد ابراهيم صفا ابراهيم يسراعبد الكريم عبد الحميد دمحم كعباري 669057 169
 غربالزقازيق الحرية الثانوية بناتخدمات هاجردمحم صاوى على احمد 528084 170
 الحسنية منازإلدارة الحسنية ايمانعلى حسن على ابراهيم 669670 171
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات سارهالسيد دمحم احمد السيد 649901 172
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات وفاءاحمد سعيد عقل 528410 173
 منياالقمح عبدالقادرقنصوة الثانوية المشتركة دمحم السيد دمحم سليمانهناء 643435 174
 ههيا فصلخدمات عصام قورة الثانوية نهلهسمير منصور حسن 520917 175
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات زينبهشام دمحم عبد الحميد 528382 176
 غربشبرا الخيمة منازإلدارة غرب شبرا الخيمة مصطفينورهانعبدالفتاح ابراهيم دمحم  314000 177
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات بسمهعمرى احمد عمرى احمد 642445 178
 القنايات القناياتث المشتركة هاجركمال زكى ياسين شكر 512724 179
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات نورانعصام السيد دمحم 645043 180

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان البياناتاسم مدخل 
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 شرقالزقازيق المشتركة خدماتالزقازيقالثانوية  ندىاحمد عبد الحكيم ابراهيم 528402 181
 القناطرالخيرية دلتاالثانوية الخاصة سارهمحمد ابوالفتوح ابراهيم 305832 182
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات ندىابراهيم الدسوقي فتحى 645020 183
 ابوحماد الصوةث المشتركه والءعبدالحفيظ عبدالعزيز دمحم 645827 184
 بلبيس خدماتبلبيس بنات عبد اللطيف الربع ايهسمير دمحم 667735 185
 مشتواللسوق خدماتصالح الدين ندىعادل دمحم دمحم احمد هيكل 668336 186
 فاقوس فاقوسث بنات نسيبهعاطف دمحم عبدالعال رضوان 671032 187
 قهـــا منازإلدارة قها نهادزينهم حامد عبدهللا ابوزينه 309335 188
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات حسين سالم عراقىأالءعاطف  510092 189
 بنها الشيماءالثانويه بنات ندىحسام سعيدالنبى ابراهيم 277827 190
 ابوكبير الدهتمونالثانوية هبةممدوح ابراهيم دمحم 523327 191
 غربالزقازيق شيبةالثانوية مروهعالء الدين فتحى على على شكر 510760 192
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث نوراابراهيم ابراهيم صقر ابراهيم 517816 193
 فاقوس خدماتالشهيد ابراهيم صفا ابراهيم نورهانمحمد دمحم دمحم 669055 194
 القناطرالخيرية خدماتالقناطر الثانوية بنات عالعصام عمادالدين دمحمعيسى 306947 195
 العاشرمن رمضان خدماتالسادات الثانوية ايهعبد هللا ابراهيم السيد حجو 668236 196
 العاشرمن رمضان خدماتالسادات الثانوية سارهاحمد دمحم حسن 668248 197
 اوالدصقر اوالدصقرالثانوية خدمات ساليحاتم فتحي حبيب 525099 198
 بلبيس خدماتبلبيس بنات نورهانالسيد مصطفى دمحم مصطفى 667811 199
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات دمحم زينبعالء دمحم 668535 200

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 منياالقمح عبدالقادرقنصوة الثانوية المشتركة هالهعماد دمحم عسكر 643434 201
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية هيامجدى صبرى مجاهد 518379 202
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  اسراءمصباح ابراهيم عبدالباقى 521126 203
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات عبدالرحمن سليمانهاجرمصطفى  509907 204
 منياالقمح م. ث . خدماتعبدالحى مشهور  نهاالحمد دمحم غنيمى الصاحى 668712 205
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات هاجردمحم عبدهللا دمحم 510229 206
 فاقوس ابراهيم صفا ابراهيمخدماتالشهيد  نداعبد الحي محمود على ابراهيم 669052 207
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ايهرمضان عبد الرحيم فتوح 518292 208
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م ناريماناشرف دمحم رمضان عبدهللا 511168 209
 ابوحماد خدماتابوحمادالثانوية بنين اسراءاحمد السيد صالح 668799 210
 ابوحماد خدماتالقطاوية الثانوية ياسمينمحمود دمحم محمود حسونة 668900 211
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث اسماءدمحم دمحم غريب 517712 212
 بلبيس منازإلدارة بلبيس عبيرسعيد صبرى دمحم بشير 669355 213
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية مىعالء وهبه حسن 528695 214
 ابوحماد الصوةث المشتركه فتحى عبد العليم نهاليوسف 645817 215
 فاقوس فاقوسث بنات امنيهرشاد سعد على 647374 216
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية شيماءخالد سعيد ابوالسعود 646301 217
 بلبيس عبدالمنعم رياض ث بنات بسمههشام عبد المطلب عبد المعطى 638299 218
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات اميرهايمن لطفى دمحم الليثى 668577 219
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ندىمحمد عبد الرؤف زويد 668548 220

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 اختبارات قدراتبيان باسماء الطالب الالئقين في 

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

فاطمهالزهراء دمحم بدر باسم دمحم  510320 221
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق محمود السيد

 شرقالزقازيق بناتالساداتالثانوية  نورهانفرج دمحم عبد المقصود 516570 222
 طوخ طوخالثانوية بنات اسراءماجد مرشد السيد 284815 223
 بنها امالمؤمنين الثانوية للبنات ندىهانى محمود السيد الشريف 278518 224
 غربالزقازيق بهنباىالثانوية نيرهناصر دمحم ابوالنصر 512405 225
 بلبيس الثانويةانشاصالرمل  ايمانسليمان مصباح سليمان 638990 226
 بلبيس بلبيسالثانوية للبنات الجديدة ندىالسيد عزت عبدالخالق 637620 227
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات نورهاناحمد دمحم عليوه 514222 228
 مشتواللسوق مشتواللثانوية بنات جيالنمحمود السيد سالمان 641061 229
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية عبد البرشيماءسعيد حماد  639023 230

فصولخدمات الشهيد ناجى حسن عيد الشهيدى  هاديةدمحم بخيت سعيد سليم 520373 231
 ههيا المشتركة بصبيح

 كفرشكر كفرشكر الثانوية بنات امنيةدمحم عبدهللا رزق موسى 299891 232
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات يارادمحم عبدالنبى المتولى 515186 233

سارهمحمد جوده محمود عبد  642479 234
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات المجيد

العاشرمن  اللغاتالرسمية بالعاشر نورهانعصام عبد المنعم عباس 635542 235
 رمضان

 ابوحماد العباسةالثانوية المشتركة ايهحسن محمود صبري السيد 646046 236
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات هللا دمحم ابو المعاطىامالعبد  514065 237
 الحسنية سعودالثانوية المشتركة هديرسامى السيد دمحم 650253 238
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات عزيزهعبد هللا دمحم ابو المعاطى 528390 239
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات رغدهمحمد عبد العزيز ابراهيم 514128 240

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات دنياعبد القادر حسين عبد القادر 528377 241
 ديربنجم دمحمنصر عابدين الثانوية ياراحسن محمود خليل 518470 242
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات مروةعالء دمحم عبد الحليم السيد النمر 516505 243
 بلبيس إنشاصالرمل الثانوية خدمات عبدالغفار احمد عبد الحافظميرناحسن  672425 244
 ههيا فصلخدمات عصام قورة الثانوية رضوىاحمد دمحم منير 520914 245
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات كالراعزت زكى فريد 516494 246
 غربالزقازيق القوميةالعربية ث المشتركة الخاصة هندرجب علي عبد الوهاب مهدي 511229 247
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية هديرهشام دمحم على عبد الهادى 639054 248
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات هالهعبد الناصر شحته الهادي 642655 249
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ياراسعيد محمود مهدى 668620 250
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية ابراهيم درويش نوراابراهيم دمحم احمد 648481 251
 الخانكة ورشابو زعبل ث بنات رانياعلى سعد دمحم منصور 290664 252
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق ياسمينمحمد فاروق دمحم السيد 528118 253
 ههيا الخاصةههياالثانوية  نورانعادل دمحم امين محمود 520277 254
 شرقشبرا الخيمة بهتيمث بنات هديردمحم حسن عبدالباسط 298340 255
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات غادهعبد الرؤف احمد ابو علوان 528391 256
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات منىمحمد جابر حسن 514195 257
 غربالزقازيق بهنباىالثانوية عبدالحميد دمحمامانىحسام  528233 258
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ايهالسيد دمحم ابراهيم 514086 259
 ههيا ههياالثانوية الخاصة نادينعبد هللا السيد وهدان 520273 260

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 القناطرالخيرية القناطرالثانوية بنات املصابر عبدالعزيز مصلحي 295003 261
 بنها دارة بنهامنازإل سارهعبدالناصر عبدالمرضى عالم 313776 262
 قليوب قليوبالثانوية للبنات امنيةمقبل دمحم محمود عطيه 293067 263
 ابوحماد خدماتالقطاوية الثانوية هبهفكرى احمد دمحم دعبس 668898 264
 غربشبرا الخيمة خدماتالسيدة خديجة الثانويه بنات نهىاشرف سعيد دمحم 312889 265
 غربالزقازيق داحمدي عبد العزيز ث م العظيم اسماعيلمنارعبد العظيم عبد  510984 266
 غربالزقازيق مشتواللقاضى الثانوية نورادمحم سليم احمد 512171 267
 شرقالزقازيق بردينالثانوية المشتركة منارفرج عبد هللا دمحم 515866 268
 اوالدصقر زورابوالليل الثانوية المشتركة هدياللسيد اسماعيل دمحم فالح 525245 269
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية رويداجمال على يوسف السيد الدرج 639005 270
 فاقوس خدماتالشهيد ابراهيم صفا ابراهيم هناءعبد الفتاح دمحم عبد الستار 669056 271
 منياالقمح م. ث . خدماتعبدالحى مشهور  يارادمحم حسن السيد نوبة 668714 272
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات دمحموساممحمد طه  668564 273
 بلبيس سعدزغلول الثانوية الخاصة هنداشرف حسن مهاود 639510 274
 بنها بنهاالثانوية للبنات مىمجدى السيد ابراهيم نوار 277271 275
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية هياممجدى عزوز دمحم امام 639055 276
 بنها بنهاالثانوية للبنات على زغلول مروهصبرى محمود 277261 277
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات نهلهمحمد فريد عوض دياب 521780 278
 طوخ طوخالثانوية بنات سمرحسين عمر دمحم 284942 279
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات نورهانعادل لطفي ابراهيم 642525 280

 عميد الكلية اإلمتحانرئيس عام  اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات سارهاحمد رضوان احمد 514137 281
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ياسمينعبدالحميد السيد عبدالحميد 510241 282
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات هبهمحمد دمحم طنطاوى عطيه 510233 283
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات نغمهشام السيد عباس دمحم عمر 521775 284
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات متولىهالهعاطف دمحم  510230 285
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ايمانأشرف دمحم سعيد دمحم 510110 286
 العاشرمن رمضان الساداتالثانوية للبنات شروقشريف سليمان السيد حسن 670660 287
 بنها بنهاالثانوية للبنات االءعبدالقادر مصطفى دمحم 277197 288
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ايهعلى ابراهيم حسن الشرقاوى 516403 289
 شرقالزقازيق بردينالثانوية المشتركة نورهانحازم فوزى دمحم 515771 290
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات شيماءجمال خليفه مصطفى عطوه 644990 291
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات منارعالء الدين دمحم البندارى 528398 292
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات ياسمينناصر دمحم مصيلحى 509334 293
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية نهالشحاته دمحم دمحم 518369 294
 فاقوس فاقوسث بنات ميارجاد دمحم السيد سالم 671034 295
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات نصار علىنداسليمان  649924 296
 بنها منازإلدارة بنها هبةهللا زكريا اسماعيل السيد النجار 308127 297
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث مروهحمدان دمحم متولى الجوهرى 517795 298
 شرقالزقازيق الزنكلونالثانوية ايهمحمد علي ابراهيم 516072 299
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات اسماعيل السيد عراقىنرمين 668550 300

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 االبراهيمية منازإلدارة االبراهيمية ندىربيع عبد هللا دمحم 530161 301
 بنها منازإلدارة بنها ايةهللا طارق حسنى دمحم شحاته 308119 302
 بنها بنهاالثانوية للبنات نورهانمحمد عبدالرحمن دمحم الجندى 277347 303
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق الشينمريمعادل سعدالدين مرسى  510263 304
 كفرصقر خدماتكفرصقر الثانوية بنين اخالصالسيد دمحم حامد عبدالنبي 529146 305
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات منارعلى دمحم الشاذلى ابراهيم 649919 306
 شرقالزقازيق بنات الساداتالثانوية رضوىطارق جابر ابراهيم دمحم 516440 307
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات منارأحمد سعيد دمحم 515117 308
 ديربنجم (صافور ث سابقا(الشهيددمحم ابراهيم البقاش  رانيادمحم محمود جبر مصطفى 519776 309
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية نهالفتحى دمحم ابراهيم 646313 310
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات مهااحمد السيد منصور 514197 311
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية مريمعبد المنعم فتوح دمحم على 639172 312
 غربالزقازيق شيبةالثانوية منىالسيد حسن طلبة 510765 313
 الزقازيقغرب الثانويةالرياضية بنات هالهدرويش حسن درويش 509332 314
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات هناءدمحم على على نصرالدين 509333 315
 بنها بنهاالثانوية للبنات هديرحمدى مختار ابراهيم 277431 316
 بنها امالمؤمنين الثانوية للبنات هديرخالد خليفه دمحم 278432 317
 غربالزقازيق الثانوية بنات بالزقازيقجمالعبدالناصر  خلودسمير دمحم دمحم حسن 510294 318
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  أالءخالد على دمحم على 521130 319
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق امانىرفاعى احمد كامل احمد 510278 320

 الكلية عميد رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات دنياعاطف ابراهيم على ابراهيم 510141 321
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات مرنااسامه حامد عبد الحميد على 515110 322
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية كريمهعماد يوسف عبد هللا سعد 518350 323
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة هاجرعادل عبدالحميد على العزونى 637984 324
 منياالقمح خدماتطلعت حرب الثانوية المشتركة مروهحسنى يونس حسن ابراهيم 668659 325
 ابوكبير خدماتابوكبير ث بنين الشيماءاحمد ابراهيم دمحم 522861 326
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات خلودسامى ابراهيم حسن 516424 327
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات اسماءاسامه رجب حفنى 516356 328
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات حسنى عزت ديبمياده 515127 329
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات نانسىمحمد على حامد على 510207 330
 القناطرالخيرية القناطرالثانوية بنات ساميهخالد دمحم راتب 295063 331
 غربالزقازيق النخاسث م امنيهخالد احمد دمحم عوض هللا 511960 332
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات سماحمحمد عبد الفتاح دمحم 510170 333
 االبراهيمية الثانويةالمشتركة باالبراهيمية نورااشرف عبدالغفار مناوى 521207 334
 بلبيس خدماتبلبيس بنات اسماءالسيد دمحم سيد احمد حرب 667707 335
 غربالزقازيق الثانويةمشتواللقاضى  نيفينماجد عطيه دمحم 512174 336
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات نورهانسمير دياب ابراهيم 668613 337
 فاقوس هندالثانويةبنات بالديدامون نيرهامام على السيد 647874 338
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات رنداسعيد عزت السيد السيد 515080 339
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات محمود خليل حمادديناحنفى  514118 340

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 القنايات القناياتث المشتركة امينهجمعه ابومسلم جمعه نجم 512679 341
 العبــــور العبورالثانوية بنات امانىاشرف محمود عبداللطيف 301628 342
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات نيرهطاهر محمود عطيه دمحم 645032 343
 القناطرالخيرية القناطرالثانوية بنات اسماءشحاته محمود سالم 294996 344
 ههيا منازإلدارة ههيا مريممحمد فريد دمحم تهامى سليم 525476 345
 منياالقمح عبدالحىمشهور الثانوية المشتركة اميرهابراهيم عبد القادر الزهرى 643670 346
 ديربنجم الدكتورعبد الديم البقرى هبهاحمد عبدالنبى عبدهللا 518620 347
 القناطرالخيرية منازإلدارة القناطر الخيرية شيماءسيد عبدالحميد حسن 314441 348
 بلبيس إنشاصالرمل الثانوية خدمات ايهالسيد دمحم نجا تى 672430 349
 ههيا المحموديةالثانوية مودهعيد دمحم بندارى 520000 350
 ههيا المحموديةالثانوية امنيةعادل دمحم ابراهيم 528844 351
 ههيا المحموديةالثانوية ريمعدلى مصطفى دمحم 528845 352
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات الشيماءدمحم حنفى محمود على 514277 353
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات علياءالشوادفى دمحم الشوادفى 671180 354
 بلبيس بنات القديمةبلبيسالثانوية  اميرهمجدى عبد السالم عايديه 638061 355
 القرين القرينالثانوية بنات ايهمحمد نمر حافظ 646532 356
 الحسنية قهبونةالثانوية المشتركة ايمانعبدالرازق خليل دمحم 650881 357
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات اسراءدمحم عبدالرؤف يوسف احمد 510081 358
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات سليمانرحمهحمدى السيد دمحم  642940 359
 بلبيس خدماتبلبيس بنات مىعبد الرحمن السيد عبد المقصود 667791 360

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 رياضيه بنات الزقازيقتربية رياضية بكلية 
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 غربالزقازيق بيشةقايد ث م وفاءعبداللطيف دمحم الشحات دمحم 512103 361
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنين خدمات سهادمحم مصطفى دمحم مصطفى 669176 362
 بلبيس الثانوية للبنات الجديدةبلبيس منها دمحم عبد هللا دمحم سيف الدين 637610 363
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات مرناعماد الدين عزت دمحم سالم 528065 364
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق بسنتاحمد اسماعيل اسماعيل دمحم 510288 365
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات منها وهبه سعد غريب 645011 366
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات والءعبدالحليم عبد هللا جادهللا مصطفى 649942 367
 بلبيس عبدالمنعم رياض ث بنات مارتيناجرجس فهمى خليله منصور 638332 368
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات لؤهالحسينى ابراهيم احمد ابادر 510184 369
 القنايات القناياتث المشتركة ناجى امبابى دمحم ابراهيمآالء 512672 370
 بلبيس خدماتبلبيس بنات ليلىاحمد ابراهيم دمحم الدالل 672343 371
 غربالزقازيق شيبةالثانوية هاجرسعد عطيه حسن 510771 372
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات علياءالسيد فتحي احمد حلوه 668595 373
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات االءدمحم السيد محمود ابراهيم حجاج 510094 374
 منياالقمح خدماتطلعت حرب الثانوية المشتركة مريممسعد دمحم العربي سيد احمد 668660 375
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات السيدهمحمد حميده عبد الرازق 514063 376
 غربشبرا الخيمة شبراالبلد الرسمية للغات مريمحامد دمحم احمد 261923 377
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية يمنىحسينى على على سيد احمد 518386 378
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ايمانعبد الحميد جودة عوض هللا 668636 379
 العبــــور العبورالثانوية بنات كريمانعماد محمود كمال الدين 301589 380
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ديربنجم الدكتورعبد الديم البقرى خلودجمال دمحم صبرى عبد العزيز 518643 381
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية سارهموسى قمر على جمعه 528688 382
 ديربنجم العصايدالثانوية المشتركة نيرةحسن ابراهيم دمحم حسن 528821 383
 غربالزقازيق المشتركة الخاصةالقوميةالعربية ث  هندعبدهللا نصرالدين دمحم 511329 384
 االبراهيمية الحلواتالثانوية المشتركة فريالمحمد جالل دمحم الحسينى 521602 385
 بنها طحلةالثانوية بنات ديناعفيفى محمود حسين 277629 386
 شرقالزقازيق نشوةالثانوية سمرالسيد فتحى عبدالحميد دمحم صالح 516004 387
 بلبيس عبدالمنعم رياض ث بنات محمود السيد دمحمريهاماشرف  638318 388
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات هاجردمحم احمد على غريب 514787 389
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية نورهانالسيد وصفي دمحم 518373 390
 ديربنجم الصانيةالمشتركة أيهابراهيم الشحات عبدالعال دمحم 519386 391
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات منىسامي منصور احمد 642503 392
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق هندالسيد عبدالعزيز احمد بندارى 510651 393
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات منىعوض هللا دمحم عوض هللا 509880 394
 كفرصقر سنجهاالثانوية المشتركة المعاطىاحالمطه ابراهيم ابو  523865 395
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات مروههشام السيد عطيه 514178 396
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه سهامنور عبد العزيز عباس 515690 397
 فاقوس فاقوسث بنات والءالسيد سالمه مصطفى حسين احمد 647821 398
 طوخ طوخالثانوية بنات مريماسامه دمحم دمحمدمحمكريم 285331 399
 غربالزقازيق خدماتشنبارة الميمونة ث م شهابمؤمن دمحم جمال خضرى 528170 400
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-  
 اختبارات قدراتبيان باسماء الطالب الالئقين في 

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 شبينالقناطر طحانوبالثانوية المشتركة صفاءحمدى مهدى مصطفى ابوستيت 289477 401
 غربالزقازيق شيبةالثانوية ريهامعزت حسينى السيد 510876 402
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات امين سليمدنياعصام خيري  516674 403
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية سماحانور عبدالرحمن امام 646373 404
 كفرصقر كفرصقر ث بنات نهلهوصفى جمال محمود اسماعيل 524623 405
 فاقوس دمحم فتحى حسين / لشهيد ندىمصطفى عطيه دمحم 648163 406
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات مناردمحم عبد الصبور دمحم 528009 407
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات رضوىسعيد فوزى دمحم على 528482 408
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق نورمحسن عطيه محمود ابراهيم 510611 409
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث دمحمنورارضا هالل السيد  518255 410
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات فاطمهرأفت عطيه دمحم 509340 411
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات أميرةفتحى عبد العظيم السيد 509942 412
 ابوحماد الصوةث المشتركه ايمانايمن عبد العظيم عبد الحميد 645858 413
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات دمحم دمحم الحريرىاالءمحمود  515258 414
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات هاجرجمال محمود دمحم 510041 415
 منياالقمح الصنافينالثانوية المشتركة رناسامى عبدالحميد دسوقى 643374 416
 بنها الشيماءالثانويه بنات هايدىالسيد زغلول السيد احمد 278076 417
 فاقوس اكيادث المشتركة رحابفرج السيد دمحم حسانين 648050 418
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات نورهانسعيد على حامد ابراهيم 528488 419
 بلبيس بلبيسالثانوية للبنات الجديدة ندىسعيد دمحم ابو زيد الجيزاوى 637765 420
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ديربنجم دمحمربيع فالح ث غديرباسم ابراهيم اسماعيل 518206 421
 شرقالزقازيق غزالةالخيس الثانوية المشتركة احمدنيرهعاطف دمحم  514466 422
 غربالزقازيق مشتواللقاضى الثانوية سمرالسيد السيد طلبه 512219 423
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات سهيلههيثم احمد مصطفى 515396 424
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات روانابراهيم احمد على 645130 425
 كفرشكر كفرشكر الثانوية بنات نورادمحم مصطفى كمال ابراهيم طلبه 300073 426
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث رضوىوجيه على دمحم على السيد يوسف 528643 427
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات سالىسمير دمحم محمود على 650036 428
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية روناءجمال الشحات دمحم حمدون 639135 429
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية رضوىالسيد دمحم يوسف حسانين 518393 430
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات ايهغانم سعيد غانم 509336 431
 ههيا ههياالثانوية الخاصة رضوىالسيد دمحم يوسف احمد 520269 432
 منياالقمح بناتمنياالقمحالثانوية  شروقمحمد عيسى عبد هللا 642607 433
 بلبيس خدماتبلبيس بنات ميرناخيرى عبد السالم السيد دمحم 667793 434
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ريهاماحمد متولى دمحم سليمان 510160 435
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات ميرانطلعت حرب عبد السالم دمحم 514506 436
 بلبيس إنشاصالرمل الثانوية خدمات محمد الصغير حسن عبد المقصودرحمه 668031 437
 ابوحماد خدماتابوحمادالثانوية بنين فاطمهصالح الدين دمحم نجيب 668825 438
 بلبيس إنشاصالرمل الثانوية خدمات غادهاسامه يوسف السيد 668036 439
 منياالقمح بناتمنياالقمحالثانوية  االءاسامه احمد فاروق دمحم 642564 440

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 القرين القرينالثانوية بنات الشحات عطيه علىريهامعبدالهادى  646554 441
 كفرصقر كفرصقر ث بنات امينهعصام عبد اللطيف كيالنى 524289 442
 القرين القرينالثانوية بنات رضوىمصطفى دمحم ابراهيم شحاته 646536 443
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية مرفتحسن ابراهيم احمد ابو علوان 518352 444
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات آيهايهاب ابراهيم بسيوني 509824 445
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات لميساسامه عبدالفتاح يوسف مندور 510187 446
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية الزهراءسليمان عبدالرحمن دمحم حسانين 646271 447
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة خالد عبد الحميد حسن الصبروطرحمه 644299 448
 غربالزقازيق كفرالحمام الثانوية انجىمحمد عبدالعظيم حسن 511674 449
 بنها فصولكفر األربعين الثانوية المشتركة فوزيهوحيد السيد ابراهيم 280489 450
 منياالقمح حرب الثانوية المشتركةطلعت رانياالسيد عبد الفتاح الهادى حجر 644298 451
 فاقوس فاقوسث بنات سحرعبدالخالق ثروت على امام 647381 452
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات منها طارق أحمد عبد السالم 510199 453
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات أسماءمحمود عبد الستار عيسى 509797 454
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات بدوى دمحم سيدرغدا 509314 455
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث رحابمجدى فاروق دمحم دمحم عزب 517766 456
 طوخ خدماتالعمار الثانوية المشتركة هبهرضا دمحم احمد اسماعيل 306294 457
 ابوكبير ابوكبير الثانويه الجديده للبنات خلوددمحم دمحم دمحم سليمان 522122 458
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه ديناحسن دمحم عطية 515682 459
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنين خدمات ايهكمال عبدالرؤف ابراهيم 672594 460

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 الطالب الالئقين في اختبارات قدراتبيان باسماء 

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 االبراهيمية كفرمحسن الثانويه مهادسوقى احمد دمحم 528962 461
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث ريملطفى دمحم عبدالهادى 517770 462
 ابوكبير الرحمانيةالثانوية عبدالباقى حسننورهانصبحى  523652 463
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات سعادهشام دمحم ابوالفتوح دمحم حسن 514503 464
 فاقوس دمحم فتحى حسين / لشهيد رحمهمحسن دمحمالكردى ابوالمعاطى 648211 465
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات شروقمحمود عبد الرحمن بركات 642608 466

العاشرمن  الساداتالثانوية للبنات ريمعفت عبد الخالق دياب عبد الخالق 640201 467
 رمضان

 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات نيرهالسيد الشبراوي خليل 522084 468
 غربالزقازيق النخاسث م داليااحمد سعيد السيد 511970 469
 فاقوس خدماتالشهيد ابراهيم صفا ابراهيم الحريزىرغدهمحمود سيد احمد على  669065 470
 ديربنجم االلسعيد الثانوية ريهاممحمد طارق عمر 519445 471
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية مهاعبد هللا السيد مصطفى 648561 472
 غربالزقازيق بيشةقايد ث م سماحمحمد دمحم على 512092 473
 بلبيس بلبيسالثانوية للبنات الجديدة عبدالعزيز حسن علىاميرهمحمد  637590 474

شروقشمس الدين سيداحمد اسماعيل  509989 475
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات سيداحمد

 بلبيس عبدالمنعم رياض ث بنات ايمانعلى حسن ايوب 638295 476
 القنايات القناياتث المشتركة شيرينالسيد فوزى السيد عطيه 512869 477

جمالعبدالناصر الثانوية بنات  دينادمحم كمال عطيه شواش 510296 478
 غربالزقازيق بالزقازيق

 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة فاطمهعبد المنعم زكى احمد 637926 479
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه منارعبد النبي احمد احمد 515697 480

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان البياناتاسم مدخل 
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 االبراهيمية (لفصول الخدمات( الجديده االبراهميةالثانوية  وفاءحمدهللا أحمدى ابراهيم 521164 481
 بنها بنهاالثانوية للبنات ايمانطارق دمحم عبدالغنى 277369 482
 بلبيس منازإلدارة بلبيس زينبعاطف عبدالحفيظ دمحم 669359 483
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات صباحالحسينى ابراهيم حسن حسين 514164 484
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية مروهحافظ سيد احمد حافظ 528702 485
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية رغدهعبد الكريم أحمد دمحم 518316 486
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ايهاحمد السيد فهمى ابراهيم 528548 487
 غربالزقازيق بنات خدماتالحرية الثانوية ايماناحمد ابراهيم عبدالحميد 510246 488
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات نهىمحمد دمحم شحاتة 516875 489
 اوالدصقر الصوفيةث روناءدمحم احمد دمحم يوسف 525193 490
 القناطرالخيرية الشهيددمحم عبداللطيف دمحم خفاجى ث م منةاللهعبدالقادر عبدهللا السيد 295528 491
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنين خدمات دمحم محمود عوضدينامحمود  672587 492
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات ايهعادل كامل دمحمعبد هللا 649878 493
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية هديراحمد غريب السيد هلول 639052 494
 ديربنجم االلسعيد الثانوية رانياجمال ابراهيم القطب 519444 495
 ابوحماد الصوةث المشتركه يسرهمحمد الحسينى عبد هللا 645830 496
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات منةهللا فتحى دمحم غريب حسين 528539 497
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات يارادمحم نصرالدين دمحم عماره 515188 498
 شبينالقناطر المشتركة الخاصةفتحىالجمل الثانوية  رضوىصابر احمد السيد 305522 499
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات نهالعصام إسماعيل عبد هللا 516558 500
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 بنات الزقازيقتربية رياضية بكلية رياضيه 
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

لفصول ( االبراهميةالثانوية الجديده  سماحعبدالباسط بهجت مصطفى 521149 501
 االبراهيمية (الخدمات

 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ياراايهاب دمحم عبدالمعطى 515184 502
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات ايهعمر دمحم محمود دمحم 649881 503
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات هديرطارق السيد عبدالفتاح 642536 504
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق اسراءمنصور دمحم على منصور 510273 505

فاطمهالشربينى عبد العزيز دمحم  637924 506
 بلبيس بنات القديمةبلبيسالثانوية  الشربينى

 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات تقىاحمد حسين شاكر 514100 507

لفصول ( االبراهميةالثانوية الجديده  أميرهسمير دمحم احمد رضوان 521132 508
 االبراهيمية (الخدمات

العاشرمن  الخلفاءالراشدين المشتركة ريممحمد نورالدين عبد النبى 640544 509
 رمضان

 ابوحماد الصوةث المشتركه امنيهبالل فتحى مرسى عزب 645770 510
 بلبيس دمحماحمدابراهيم سارهاحمد حسن احمد درويش 638749 511
 منياالقمح خدماتطلعت حرب الثانوية المشتركة ندىحمدى دمحم اسماعيل الهالوى 668661 512
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات سناءمرشدي دمحم ابراهيم 515094 513
 الخانكة منازإلدارة الخانكة هاجركمال محمود ابراهيم 308663 514
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات هناءعبد الفتاح دمحم صالح صالح 642540 515
 الخانكة منازإلدارة الخانكة نسمهمحمد ابراهيم دمحم 308677 516
 بنها منازإلدارة بنها محمود يسنهاجرطارق  308107 517
 االبراهيمية بليغث بنات مىالشوادفى توفيق يوسف العجوز 521444 518
 ابوحماد خدماتابوحمادالثانوية بنين ساميهاحمد دمحم عطيه 668819 519
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية هديراحمد دمحم عبدالرحمن اسماعيل 648486 520
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 بلبيس بلبيسمنازإلدارة  هاجردمحم ابراهيم ابراهيم دمحم 672695 521
 القنايات منازإلدارة القنايات وفاءدمحم عبدهللا ريا 525355 522
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ديناسمير بيومى عبده بيومى 510148 523
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات روجينافؤاد عوض اسكندر 528380 524
 بنها بنهاالثانوية للبنات ابوالعال قطبتسنيمعبدالرحمن  277222 525
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ياراشحاته دمحم ابو القاسم 514039 526
 شبينالقناطر شبينالقناطر ث بنات ياسمينعبدهللا دمحم الهادى عبدهللا القرم 288017 527
 شبينالقناطر شبينالقناطر ث بنات ياسميناسماعيل دمحم صالح الدين اسماعيل عمر 288015 528
 بنها ابوبكر الصديق الخاصة ميارعزت عبدالحميد المراغى 304827 529
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات هيامعالء دمحم حامد 642661 530
 بنها بنهاالثانوية للبنات نيرهعلى دمحم حسن 277348 531
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية روانرمضان عبدالمقصود السباعى 518317 532
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ياسميننبيل شحته عطيه 668569 533
 مشتواللسوق مشتواللثانوية بنات عالسمير كامل احمد ابو العيش 641083 534
 الخانكة فصولخدمات سرياقوس الثانوية المشتركة ندىعبدالرحيم فاروق ابراهيم 313008 535
 ابوحماد الصوةث المشتركه ندىهشام حسن احمد النحال 645815 536
 فاقوس منازإلدارة فاقوس شيماءالسيد دمحم دمحم مدبولى 672886 537
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة ميادهحسام موسى دمحم عبد ربه 637952 538
 القرين الثانوية بناتالقرين ضحىاشرف دمحم عمران على عبد اللطيف 646539 539
 بلبيس خدماتبلبيس بنات نرمينمحمد طاهر دمحم ممدوح دمحم حسانين 667804 540
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 الزقازيقتربية رياضية بكلية رياضيه بنات 
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 بنها الساداتالثانوية بنات زهراءسيد امين السيد نحله 278157 541
 شرقالزقازيق منازإلدارة شرق الزقازيق فاطمهحسين عبده على الرومى 530073 542
 القمحمنيا كاملدياب الثانوية المشتركة هديرحمدى محمود السيد موسى 644059 543
 القرين القرينالثانوية خدمات بالقرين والءدمحم احمد دمحم رميح 668942 544
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة مريمياسر ابراهيم متولى 637941 545
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات منىحسن خضر عطيه 515124 546
 شرقالزقازيق العكش الثانويه المشتركهالدكتورحسن  ندىمتولى ابراهيم عطية 514877 547
 بنها بنهاالثانوية للبنات نورهانعبدالرحمن ابوالعال قطب 277287 548
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات لبنىعلى دمحم البكرى السيد 528395 549
 كبيرابو ابوكبير الثانويه الجديده للبنات والءاحمد على عبدالرحمن 522163 550
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات مىعبد النبي سيد عبد النبي 516532 551
 ابوحماد خدماتالقطاوية الثانوية اسراءبشير احمد ابو السعود 668890 552
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنين خدمات سارهمحمد ابراهيم ابوالعنين سالم 672590 553
 ابوكبير الرحمانيةالثانوية سارهحسن حسونه حسن 523570 554
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م ميادهمصطفى ابراهيم عبد المنعم 511167 555
 ابوكبير الرحمانيةالثانوية ندامنصور السيد ابوهاشم 523573 556
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات ندىأشرف عبد المنعم دمحم عبد المنعم الحوت 528996 557
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات مناردمحم أحمد دمحم 516518 558
 ابوكبير الرحمانيةالثانوية رانياعبدالحميد رزق عبدالحفيظ 523569 559
 شرقالزقازيق غزالةالخيس الثانوية المشتركة اسراءصبرى دمحم الهادى علي 514324 560
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 بلبيس منازإلدارة بلبيس نهىياسر محمود حسين الدق 672692 561
 ديربنجم االلسعيد الثانوية سعادمحمود سامح حسن بدير 519447 562
 شرقالزقازيق العصلوجىالثانوية المشتركة نوراوائل محمود زكى 516226 563
 غربالزقازيق شيبةالثانوية آيةجالل دمحم سعيد عثمان السيد 528123 564
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات مىسمير خميس دمحم 516530 565
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية عبد الجليل بدوىمنالمحمد عبد العزيز  518358 566
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات مريهانمحمد عبده دمحم ابراهيم 509877 567
 غربالزقازيق شيبةالثانوية نرمينمحمد مدين حسن مدين 510767 568
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث زينبضياء السيد السيد 517772 569
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث احمد عبدالكريم ابو العنين عماررنا 517768 570
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية عزهالسيد عبد العزيز عبد الرحمن 518342 571
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية سوزانابوبكر احمد دمحم حماد 518333 572
 االبراهيمية باالبراهيميةالثانويةالمشتركة  نورادمحم متولى السيد 521208 573
 غربالزقازيق النخاسث م اميرهخالد ابراهيم عبد هللا 511961 574
 االبراهيمية الثانويةالمشتركة باالبراهيمية منىتوفيق عبده همام 521206 575
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية خلودامين دمحم دمحم دسوقى 646287 576
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات نورهاننبيل احمد محمود على 515163 577
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات هدىخالد فهمى وهبى دمحم 515177 578
 غربالزقازيق شيبةالثانوية رغدهعلى شكر عيسى حماد 510873 579
 االبراهيمية الثانويةالمشتركة باالبراهيمية شريناحمد ابراهيم محمود 521204 580

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات الدين اسماعيل رضوانمنها ايهاب سعد  510198 581
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق رنداعالءالدين على مسعود ناصر 510604 582
 االبراهيمية بليغث بنات سلوىعادل دمحم محمود على 528970 583
 ديربنجم الثانويةخدماتربيع فالح  لطيفهمحمد سليم السيد 518351 584
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث اسراءحمدى ابراهيم احمد دمحم 517859 585
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات سعيدةسمير صالح سعيد 515092 586
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث شيماءدمحم عادل عبدالرحيم سليمان 518243 587
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات سارهاحمد فتحى دمحم احمد 514138 588
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات شيماءياسر دمحم بيومى 642991 589
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات شروقمحمد عبد المنعم إبراهيم مصطفى 510175 590
 القمحمنيا منياالقمحالثانوية بنات سلمىالسيد صابر السيد 642972 591
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات دالياياسر دمحم بيومي 510137 592
 ديربنجم (صافور ث سابقا(الشهيددمحم ابراهيم البقاش  ايهايمن كمال احمد دمحم كشك 519843 593
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق ريمياسر محفوظ عطوه 510489 594
 كفرصقر خدماتكفرصقر الثانوية بنين شيماءلطفى عبدالعزيز مرسى 524207 595
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق رناياسر محفوظ عطوه 510485 596
 ابوكبير خدماتابوكبير ث بنين رحمهرمضان السيد مصيلحى 529059 597
 ديربنجم فالح ثدمحمربيع  ديناحلمى ابراهيم الصاوى 518016 598
 بلبيس خدماتبلبيس بنات عزيزهحسانين حسنى حسانين 667857 599
 شرقالزقازيق العصلوجىالثانوية المشتركة زينبالسيد رجب ابراهيم 516212 600
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-  
 الالئقين في اختبارات قدراتبيان باسماء الطالب 

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات نورااكمل على راشد 642518 601
 كفرصقر كفرصقر ث بنات رضوىرضا رمضان على 524503 602
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات القفاصهاجرابراهيم السيد دمحم  509339 603
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات سارةسمير ابو الفتوح احمد عافيه 509858 604
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية عفافراضى احمد فرحات 518397 605
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة منها حماده دمحم فهيم محمود 637943 606
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث اسماءكيالنى ابراهيم عبدالفتاح 517893 607
 بلبيس خدماتبلبيس بنات ليلىحمدى دمحم حسن 667778 608
 بلبيس خدماتبلبيس بنات مريممحمد جمال الدين عبد العزيز 667783 609
 االبراهيمية الثانويةالمشتركة باالبراهيمية ابتهااللشهيدي زكى رزق 521229 610
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه سمردمحم دمحم سليم سالم 515626 611
 غربالزقازيق النخاسث م خلودعادل سليمان حسن سليمان 512038 612
 غربالزقازيق النخاسث م ايمانمصطفى الشحات مصطفى 512032 613
 ديربنجم فالح ثدمحمربيع  سناءدمحم عبدالخالق عطيه 528649 614
 بلبيس خدماتبلبيس بنات ياسمينشريف دمحمى دمحم ابراهيم 667844 615
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه رقيةعبد الحميد احمد دمحم عبد هللا 515624 616
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات سلمىابوزيد السيد مصطفى مرسى 521941 617
 ابوحماد الصوةث المشتركه حسن دمحم دمحم مهديدينا 645787 618
 االبراهيمية بليغث بنات شيماءعادل فتحى السيد 521435 619
 شرقالزقازيق غزالةالخيس الثانوية المشتركة ايمانعودة اسماعيل ابراهيم 514427 620

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 الخصـــوص الخصـــوصالثانوية بنات اسراءاحمد عبدالوهاب عبدالرحيم 302564 621
 شبينالقناطر طحانوبالثانوية المشتركة العوضىمنىحسام الدين كمال عبدالباقى  289375 622
 ههيا منازإلدارة ههيا مىسليم سعد السيد سليم 525481 623
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات شيرينرضا عبدالحميد دمحم 644988 624
 بنها فصواللشموت الثانوية المشتركه سميرهطارق ابراهيم على 280241 625
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات السيد دمحم دمحم حسنشيماءسمير  644991 626
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات نيرهسعيد عطيه البرماوى 528407 627
 العبــــور خدماتالعبور الثانوية بنات رنااحمد سعد صادق 307202 628
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ندىمحمود السيد محمود 668549 629
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ياسمينالسيد حسين عبد الرحمن 668567 630
 العبــــور ابوبكر الصديق الثانوية الرسمية للغات سارهايهاب محمود طلب 262469 631
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات رفيدهجمال كمال سالمه 644970 632
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات دمحمى ابراهيم الطوخىخلودهشام  514551 633
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات شاهينازمجدالدين عباس دمحم يوسف ابوالليل 644986 634
 ابوحماد بحطيطالثانوية المشتركة سوزانمجدي دمحم ابراهيم 645533 635
 ابوحماد القطاوية الثانويةخدمات اسماءناجى دمحم دمحم عبدالعال 668894 636
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات زينبغريب عبدالحليم غريب 668590 637
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات مىمحمد السيد عفيفى 514200 638
 طوخ العمارالكبرى ث المشتركة فاطمهالسيد عبدالعليم دمحم ابوالروس 285977 639
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات راناعبده دمحم على الشملى 528047 640
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات رانيارأفت عبدالكريم السيد 644967 641
 بلبيس شبراالنخلة الثانوية خدمات شيماءيسرى عبدالجيد خميس 667962 642
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات رضوىمحمود السيد محمود عبدالرحمن 521695 643
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات صالح دمحم عبدالحليم شروقعصام 521717 644
 غربالزقازيق القوميةالعربية ث المشتركة الخاصة نورانعماد فتحي دمحم عثمان 511209 645
 منياالقمح كاملدياب الثانوية المشتركة زهراءضياء السيد عليوه دمحم طبل 644048 646
 طوخ طوخالثانوية بنات عبدالرازقامنيهعبدالوهاب ابراهيم  284849 647
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات بسنتمحمد محمود غنيم القرو 642587 648
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات اسماءالسيد فتحى فريد طلبه 514049 649
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات سميرهاحمد حمدى دمحمى 509318 650
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات ندىمحمود دمحم احمد سعيد 509329 651
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث ايهعماد الدين دمحم سليم الكفراوى 517746 652
 ابوكبير منشأةرضوان الثانوية افنانطارق دمحم دمحم دمحم احمد 523032 653
 الحسنية بناتالحسينيةالثانوية  شيماءابراهيم على دمحم 649911 654
 غربشبرا الخيمة خدماتالسيدة خديجة الثانويه بنات فاطمهعادل حسنى هالل عاشور 306193 655
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية شيماءمجدى دمحمى احمد عبد الغنى 518337 656
 منياالقمح خدماتكمال غز الثانوية المشتركة اميرهسعيد جوده موسى 668687 657
 كفرصقر خدماتكفرصقر الثانوية بنين رشادمحم سعيد دمحم 524203 658
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات ياسمينالسيد جوده السيد 642846 659
 ههيا منازإلدارة ههيا مريممحمد حسينى الوكيل 525571 660
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 فاقوس فاقوسث بنات نورهانعماد احمد ابراهيم احمد 647684 661
 االبراهيمية بليغث بنات هبها زكريا عبد الفتاح زكريا 521562 662
 العاشرمن رمضان الساداتالثانوية للبنات نهالعبد هللا عبد المقصود صابر 640247 663
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة هاجراحمد حسنين عبدالحميد الجيد 644435 664
 ههيا منازإلدارة ههيا وسامعاطف اسماعيل عبدالمقصود 529325 665
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات سيد احمد السيدميرناحسين  515455 666
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية نورهانالسيد الحسينى دسوقى 648570 667
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق سهيلهمحمود عبدالعزيز محمود عبدالقادر 510504 668
 غربالزقازيق الثانوية بناتالحرية هاجردمحم عطية حسين 510042 669
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات هاجرطلعت ابراهيم السيد 514645 670
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ايهمحمد السيد عبدالسالم 515564 671
 بنها امالمؤمنين الثانوية للبنات هبهمحمود دمحم صالح الدين عباس 278632 672
 بنها فصولدجوى الثانوية المشتركة نوراجمال يوسف دمحم احمد 280627 673
 ديربنجم السويدىالثانوية المشتركة ايهيوسف عطيه يوسف دمحم 519884 674
 بلبيس بلبيسالثانوية للبنات الجديدة مريمعبد الحليم لطفى دمحم صيام 637606 675
 شرقالزقازيق بنات الساداتالثانوية سلميهشام حسين دمحم عبد هللا 516706 676
 فاقوس فاقوسث بنات ميرنادمحم عطيه احمد 671053 677
 ديربنجم الصانيةالمشتركة اسماءدمحم حسن عطيه 519380 678
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ايمانعطيه حسن عطيه 518391 679
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه نسمةثابت حسينى عبد الرحمن 515631 680
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات أميرهناصر دمحم دمحم 515023 681
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ندىمحمد إبراهيم عبد الرحمن 515144 682
 الخانكة ابنسينا الخاصة ث خ م عربى سلسبيلضياء دمحم السيد دمحم ابوالعال 305605 683
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات نوراعبد هللا سالم دياب 642520 684
 فاقوس خدماتالشهيد ابراهيم صفا ابراهيم زينبعبد السالم ابراهيم سالم متولي 669038 685
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات االءمحسن فرج فرج البحطيطى 528425 686
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث عبيرحسين مشعل ابو المعاطى 518068 687
 فاقوس فاقوسث بنات اسماعيلعبيردمحم صالح  647307 688
 فاقوس فاقوسث بنات رغدهالناجى على حسب هللا زايد 647278 689
 بلبيس إنشاصالرمل الثانوية خدمات دينامصطفى احمد كامل احمد 668030 690
 فاقوس فاقوسث بنات منها حسين دمحم حسين على 647327 691
 الحسنية قهبونةالثانوية المشتركة غادهمحمود عبدالعظيم دمحم متولى 650890 692
 بلبيس البالشونالثانوية المشتركة فاطمهمحمود محمود محمود حامد 639336 693
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية سارهعليوه عليوه دمحم دياب 639019 694
 فاقوس فاقوسث بنات منارالسيد احمد حمدى خضر 647323 695
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م ابراهيم غيثمنها مصطفي دمحم  511165 696
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية ريموائل عبدالحميد محمود العفيفى 639006 697
 فاقوس خدماتالشهيد ابراهيم صفا ابراهيم مهاعبد الحليم فتحى عبد العال 669050 698
 بلبيس الثانويةانشاصالرمل  الشيماءدمحم فتحى ابو المجد 638976 699
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات منىمحمد فؤاد سالمة 645012 700
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب الجلوسرقم م

 ابوكبير ابوكبير الثانويه الجديده للبنات نهالعبدالحليم السيد احمد الغمرى 522148 701
 ديربنجم االلسعيد الثانوية منىابراهيم زكريا عبد السميع 519456 702
 ابوكبير للبناتابوكبير الثانويه الجديده  هديرجمال دمحم دمحم يوسف الحادق 522160 703
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات رؤىأشرف أحمد عزت محمود 516677 704
 ابوحماد خدماتابوحمادالثانوية بنين مريماشرف انور احمد 668831 705
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات نوالعالء الدين عبد هللا دمحم السيد 514219 706
 االبراهيمية بليغث بنات محمود احمد احمدعبير 521437 707
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق لميسياسر سعد مهدى 510261 708
 فاقوس فاقوسث بنات فاطمهالسيد دمحم دمحم حسين عويضة 647314 709
 القمحمنيا خدماتمنياالقمح الثانوية بنات سلسبيلنبيل احمد عبد السالم 668592 710
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات سمرسعيد السيد عبد المطلب ابراهيم 514149 711
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة شروقعالء ابراهيم جوهري 670875 712
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ايهمحمد احمد السيد دمحم 518295 713
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية دمحم عبدالرحمنسارهياسر  518322 714
 ابوحماد بحطيطالثانوية المشتركة اشرقتعبد المنعم احمد عبد الرحمن 645558 715
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات هاجراحمد عبدالعال مرسى 528083 716
 ابوكبير الجديده للبناتابوكبير الثانويه  رانياثروت دمحم ابراهيم عطيه 529038 717
 طوخ طوخالثانوية الخاصة م عربى ندىعبدالعظيم دمحم فاروق عبدالعظيم 305366 718
 غربشبرا الخيمة السيدةخديجة الثانويه بنات ايمانعلى عبدالحميد السيد 311508 719
 القناطرالخيرية القناطرالثانوية بنات ايثلعزت دمحم انيس سليمان 295016 720

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان مدخل البياناتاسم 
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ديربنجم ثدمحمربيع فالح  سلمىنادر السيد ابو الفتوح 517776 721
 فاقوس فاقوسث بنات روانمصطفى دمحم على مصطفى 647556 722
 ديربنجم الدكتورعبد الديم البقرى سمراشرف حسن دمحم حسن 518528 723
 بنها الشيماءالثانويه بنات ريهامالسيد جوده معوض 311254 724
 ههيا مهديةالثانوية المشتركة آمالمحمد احمد دمحم امبابى 520456 725
 بلبيس بلبيسالثانوية للبنات الجديدة شروقطارق عبدالمنعم زينهم 670541 726
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات فاطمهصالح حفنى محمود خليل 514171 727
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة خلودحسن عبد الحميد دمحم غيده 637877 728
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات عبد اللطيف دمحم سليمانمريمالهادي شاكر  642499 729
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق لميسمحمد دمحم ابراهيم مرسى 510323 730
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة مريمعبد الغنى عبد المقصود تقصيره 637937 731
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات فاطمهالسيد احمد السيد 528393 732
 بلبيس المنشيةالثانوية المشتركة خدمات مروهمحمد كمال محمود ابراهيم 667904 733
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات رانياالسيد مصطفى دمحم 649893 734
 نجمديرب خدماتربيع فالح الثانوية ريهامايمن احمد السيد السيوطي 518318 735
 القنايات منازإلدارة القنايات شيماءعصام السيد عزب الشترى 525348 736
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات اسماءعادل عبدالدايم دمحم 668503 737
 الحسنية قهبونةالثانوية المشتركة ميادهحسين عبدالرحمن ابراهيم 650892 738
 بنها طحلةالثانوية بنات عبدالباقىايمانمحمد خيرى دمحم على  277545 739
 ابوكبير هربيطالثانوية المشتركة منىعبدالرحيم دمحم عبدالرحيم 523116 740

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 رياضيه بنات الزقازيقتربية رياضية بكلية 
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ابوحماد خدماتبحطيط الثانوية غادهمحمد احمد سليمان 668871 741
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات نفينبدر دمحم عيسوي عيسوى 509895 742
 ابوحماد الصوةث المشتركه رضوىمحمد حسن رجب عبد المقصود 645789 743
 بنها ابوبكر الصديق الخاصة رقيهمحمد اسماعيل ابراهيم 304815 744
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات ندىاحمد مصطفى موسى 514507 745
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات اميرةعز الدين عبد العزيز دمحم عالم 516387 746
 ابوحماد الثانوية بناتابوحماد  غديرفتحى عبدالرحمن سليم 644998 747
 ديربنجم (صافور ث سابقا(الشهيددمحم ابراهيم البقاش  سمرايمن صديق احمد عثمان 519706 748
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  خلودابراهيم على على 521139 749
 ههيا ههياالثانوية الخاصة رحمهمحمود محمود دمحم ابو زيد 520268 750
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ميرنانبيل حامد حسانين شريف 528072 751
 االبراهيمية الثانويةالمشتركة باالبراهيمية راندهوحيد الغنيمى عطيه 521201 752
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية سماحمحمد سعيد حسن محمود 646299 753
 بلبيس خدماتبلبيس بنات سميحهعبد العزيز صالح عبد العزيز مردن 667768 754
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث سارهسامى على دمحم ابراهيم 517775 755
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات منىمحمد سعيد دمحم قاسم 514589 756
 نجمديرب خدماتربيع فالح الثانوية اسماءدمحم جمال محمود 528674 757
 بلبيس خدماتبلبيس بنات نورهاناحمد محمود عبد الحميد 667810 758
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات مروهاسماعيل فتحي ابراهيم شكرى 528066 759
 بنها فصواللشموت الثانوية المشتركه سلمىالسعيد جوده دمحم 280239 760

 الكليةعميد  رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 القرين القرينالثانوية خدمات بالقرين ندىصالح دمحم عبد هللا الشرقاوي 668937 761
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات مىماهر عبد الرءوف رزق 642633 762
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات هدىايمن احمد كمال السيد 515176 763
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات ليلىاحمد دمحم احمد بدوى 509324 764
 شرقالزقازيق بناتالزقازيقالثانوية  ياسمينحسن السيد منصور 515191 765
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق ياسمينحسن دمحم الهادى حسن 510360 766
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية هاجرمهدى عباس ذكى 518376 767
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات هدىرضا احمد دمحم 514236 768
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية رؤفيدهسالم عوض هللا سالم 518312 769
 شرقالزقازيق منازإلدارة شرق الزقازيق الشيماءكمال الدين على حافظ 525406 770
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات زينبفرج دمحم فرج 514567 771
 بنها الثانويه بناتالشيماء يمنىطارق عبدالحليم دمحم سليمان 277834 772
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات هديرعالء دمحم دمحم شرف 642657 773
 ابوحماد الصوةث المشتركه نبيلهمحمد صالح محسوب 645813 774
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات هالهابراهيم الدسوقى عزب النجار 642654 775
 طوخ طوخالثانوية الخاصة م عربى حجازىسلمىصبحى سيد احمد عواد  305361 776
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات نيرةوحيد عباس سالم 509900 777
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات نورهانسمير دمحم السيد 514225 778
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات هايدىجمال محمود دمحم 509909 779
 غربالزقازيق شيبةالثانوية هبهفوزي دمحم على خليل قوره 510775 780

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ابوكبير الدهتمونالثانوية خلودالسيد ابو هاشم السيد 523317 781
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات هاجرفتحى بيومى إبراهيم 515168 782
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات نانسىيسرى وجدى على عطيه 510208 783
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات نهلهالسيد مصطفى عبدهللا 515153 784
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات والءالسيد حامد احمد ابو النيل 514244 785
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م رناعصام أبوزيد عبدالحميد 511158 786
 ههيا منازإلدارة ههيا كنانهرفيق محمود القبانى 525498 787
 العاشرمن رمضان الخلفاءالراشدين المشتركة ايهعبد الحكيم النعيمى عبد الرحمن 640535 788
 شبينالقناطر فتحىالجمل الثانوية المشتركة الخاصة مىمحسن دمحم السنباطى علوش 305505 789
 القنايات منازإلدارة القنايات دينادمحم حسنى خليل عثمان 525345 790
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات احمد حسن سليمان علياءدمحم 516490 791
 بلبيس خدماتبلبيس بنات اسماءممدوح السيد محمود غريب 667710 792
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات خلودخالد رشاد توفيق على 515061 793
 ابوحماد الصوةث المشتركه نورانبيل ابراهيم عبدالسالم 645819 794
 بلبيس خدماتبلبيس بنات مريمالحسينى دمحم مهدى عبد الرحيم 667780 795
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات زينبخالد السيد ابراهيم السيد 514133 796
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات عبيردمحم عمر دمحم السيد 642617 797
 القرين الثانوية بناتالقرين مروهحسن دمحم دمحم اسماعيل 646541 798
 منياالقمح خدماتطلعت حرب الثانوية المشتركة سارهناصر عبداللطيف شابون 668658 799
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات روناايهاب محمود صقر 528525 800

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدراتبيان 

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 بلبيس انشاصالرمل الثانوية االءدمحم على يوسف الدرج 638970 801
 ابوحماد الصوةث المشتركه منارعالء عبد الستار دمحم 645806 802
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات رناعالء دمحم السيد الحفناوى 514130 803
 اوالدصقر اوالدصقر الثانوية بنات ايمانعبدالسالم دمحم اسماعيل السيد 524747 804
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات سارةدمحم تهامى دمحم ابو الفتوح البرماوى 514501 805
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ابو بكر عزت عبدالفتاحندى 528075 806
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات انجىاحمد احمد واصف عبدالسالم 510109 807
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات نيرهابو بكر عزت عبدالفتاح 528082 808
 غربالزقازيق الحرية الثانوية بناتخدمات روانهشام احمد دمحم راشد 510158 809
 غربالزقازيق خدماتمشتول القاضى مىمحمد جمال عبدالحميد 512299 810
 بنها امالمؤمنين الثانوية للبنات مريممحمد عبدالغفار دمحم فرج 278503 811
 غربالزقازيق الشهيددمحم دمحم عبدالقادر عوض هللا ث م خلودحسين حسين امين 528184 812
 فاقوس فاقوسث بنات منارالسيد ابراهيم حسن على 671031 813
 ديربنجم االلسعيد الثانوية سلمىابراهيم عبد هللا ابراهيم 519448 814
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية امنيهشفيق صالح السيد الفقى 646275 815
 بلبيس الثانوية بنات القديمةبلبيس مىحسام السيد دمحم دمحم هريدى 670546 816
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات رنااحمد محمود احمد 509848 817
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث عواطفمفيد عبدالرحمن عبدالعزيز 517790 818
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  ياسمينمحمد على دمحم دمحم 521167 819
 االبراهيمية الحلواتالثانوية المشتركة نرمينمحمد صبري توفيق 528984 820

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة الطالباسم رقمالجلوس م

 مشتواللسوق مشتواللثانوية بنات علياءعادل عبد الحميد عبد الغنى دمحم 641084 821
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م نيرةابراهيم جاد ابراهيم 511172 822
 بنها امالمؤمنين الثانوية للبنات منها عبدهللا دمحم عبدالحميد 278508 823
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م راناسليم أبوالخير سليم أحمد 511157 824
 الحسنية قهبونةالثانوية المشتركة ديناابراهيم الشبراوى الصادق عرفات 650884 825
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية عبيرمحى الدين يحيى زاهر 528691 826
 شبينالقناطر طحانوبالثانوية المشتركة سليمانريموندةاشرف عطا فهيم  289339 827
 بنها فصواللشموت الثانوية المشتركه شيماءشعبان السيد احمد 280245 828
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة غادهوليد عبد النبى عبد الحميد 644321 829
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية االءاسماعيل امين دمحم العوضى 518269 830
 غربالزقازيق الشهيددمحم دمحم عبدالقادر عوض هللا ث م رانداسامى حسين على بدوى 511808 831
 شبينالقناطر طحانوبالثانوية المشتركة نورهانماهر السيد رضوان 289386 832
 فاقوس دمحم فتحى حسين / لشهيد اسراءدمحم السيد متولى 648138 833
 شرقالزقازيق الدكتورحسن العكش الثانويه المشتركه حسن جاب هللازينبمحمود دمحم  514867 834
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات سحراحمد كامل سيد احمد 514144 835
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق سارهسعيد دمحم دمحم السيد الحاج على 528099 836
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات عبد الفتاح صبرىسميرهزكى  514150 837
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات شيماءمحمود عبدهللا دمحم الفرسيس 516483 838
 بلبيس منازإلدارة بلبيس كريمانالسيد دمحم السيد احمد 672688 839
 ابوكبير الثانويةالدهتمون شيماءسعيد عبدالبديع عبدالمنعم 523321 840

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

لفصول ( االبراهميةالثانوية الجديده  دمحم عوادندىمحمد محمود  521157 841
 االبراهيمية (الخدمات

 القنايات القناياتث المشتركة ريمعبدالحكيم مهنى سليمان صالح 512704 842
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية سلمىسمير صادق ابراهيم 518326 843
 غربالزقازيق بناتخدماتالحرية الثانوية  منىاحمد احمد مصطفى 510200 844
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات صفاءعلى عبدالعزيز جمعه الشافعى 528467 845
 بلبيس خدماتبلبيس بنات شروقجمال عبد الناصر دمحم السيد 667769 846
 الحسنية قهبونةالثانوية المشتركة سهيرحسن صبحى اسماعيل حسين 650889 847
 بلبيس خدماتبلبيس بنات احمد مردنميادهمجدى احمد  672348 848
 ابوحماد خدماتابوحمادالثانوية بنين اسراءالسيد خيرى احمد موسى 668800 849
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات ندىمحمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن 521767 850
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية شيماءصالح دمحم السيد 648461 851

ميرناخالد عبد الرحمن مصطفى احمد  521752 852
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات بدوي

 االبراهيمية بليغث بنات هالهعبد النبى درويش دمحم 521456 853
 الحسنية قهبونةالثانوية المشتركة زينبالسيد السيد دمحم خميس 650887 854
 ديربنجم الثانويةخدماتربيع فالح  ايهاسماعيل صادق ابراهيم 518288 855
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات زينبمحمد عبد الغنى غالب 514136 856
 اوالدصقر اوالدصقرالثانوية خدمات مريمفتوح عبدالجليل على يوسف 525100 857
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية عالنبيل عبد هللا سليمان 648464 858
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات السيد دمحم دمحمشيماء 649912 859
 ابوحماد خدماتابوحمادالثانوية بنين سماحسعيد قطب على 668823 860

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 بكلية رياضيه بنات الزقازيقتربية رياضية 
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 االبراهيمية كفرمحسن الثانويه عفافاحمد الرفاعى عطا السيد الغمرى 521306 861
 ابوحماد خدماتابوحمادالثانوية بنين بثينهعالء دمحم عليوه 668811 862
 شرقالزقازيق صالح سليم صبح ث المشتركهالشهيد اسماءسليمان مسلم السيد حسين 515618 863
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  دالياكامل دمحم سيد احمد دمحم 521142 864
 االبراهيمية بليغث بنات رناربيع شحاته سليمان 528963 865
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( الجديده االبراهميةالثانوية  هاجرعصام ابراهيم دمحم ابراهيم 521161 866
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية سعاداحمد دمحم احمد عبد الهادى 518324 867
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية عزيزهمحمد عبد اللطيف عبد هللا ابراهيم 518343 868
 االبراهيمية كفرمحسن الثانويه فداءمحمود عطيه مصطفى على 521307 869
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات هاجرابراهيم الدسوقى عبدهللا دمحم 510226 870
 مشتواللسوق كفرابراش ث م امنيهخالد دمحم خضرى إسماعيل 641376 871
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات منها دمحم دمحم عطيه األوسطى 509325 872
 ديربنجم (صافور ث سابقا(الشهيددمحم ابراهيم البقاش  نزيه دمحم عبد العزيز رحمهمحمد 519693 873
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات مريمحسين مصطفى دمحم منشاوي 521735 874
 ديربنجم (صافور ث سابقا(الشهيددمحم ابراهيم البقاش  رضوىمحمد ابراهيم ابو العزم ابراهيم 519696 875
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق عربى السيد دسوقى دمحمايمان 510286 876
 ديربنجم دمحمنصر عابدين الثانوية نرمينعبدالسالم نعيم عبدالسالم 518427 877
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات شروقحمدي محفوظ دمحم زكى 510174 878
 شرقالزقازيق غزالةالخيس الثانوية المشتركة غادهربيع الشحات السيد 514347 879
 ههيا المحموديةالثانوية االءالسيد حلمى على قنديل 519931 880

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 رياضيه بنات الزقازيقتربية رياضية بكلية 
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات دنياحازم مهدى عبدالفتاح أحمد 509312 881
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات عالدمحم عبدالعزيز مصطفى غازى 509319 882
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات نورهانسعيد عبد السيد سيد احمد 514224 883
 بنها منازإلدارة بنها ايهعالءالدين امام السيد منصور 308073 884
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات شروقعاطف فتحي ابراهيم اسماعيل 510250 885
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ايمانسامي احمد السيد 518285 886
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه رانياابراهيم حسيني ابراهيم 515623 887
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات سارةدمحم سمير دمحم داود 514570 888
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات بسنتعماد احمد صالح خليل ابراهيم 509961 889
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات الحكيم طهسمرةدمحم عبد  514575 890
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات جماالتاحمد عبدالعزيز دمحم هزع 515320 891
 شرقالزقازيق غزالةالخيس الثانوية المشتركة ايمانرمضان احمد سليمان 514332 892
 شرقالزقازيق المشتركةغزالةالخيس الثانوية  اميرةحسني دمحم احمد 514328 893
 ههيا منازإلدارة ههيا ايمانعبدالهادى حسن دمحم جزر 529334 894
 فاقوس هندالثانويةبنات بالديدامون سارهمحمد ابوحامد ابراهيم 647861 895
 كفرصقر كفرصقر ث بنات شيماءاحمد على صديق 529175 896
 شرقالزقازيق الثانوية المشتركة خدماتالزقازيق ريهاممحمد دمحم ابراهيم الفقى 514132 897
 بنها امالمؤمنين الثانوية للبنات خديجهمحسن دمحم وحيد الدين 278567 898
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات شيماءالسيد دمحم دمحم سيد احمد 514160 899
 بنها المشتركهفصواللشموت الثانوية  ايهعصام السيد دمحم مسعود 280232 900

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ديربنجم دمحمربيع فالح ث السيدرانياالشحات صبرى  518021 901
 مشتواللسوق كفرابراش ث م اسراءدمحم دمحم السيد فياض 641370 902
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات مىالجوهرى دمحم نصر 514758 903
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات ريهامعطا عطية إبراهيم دودار 514563 904
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات لطفي دمحم عبدالحميدعلياء 642993 905
 شرقشبرا الخيمة بهتيمث بنات سندساحمد عبدالوهاب دمحم مجاهد 298655 906
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة نهادطارق فكرى ابوالفتوح 670877 907
 طوخ طوخالثانوية بنات بسمهمحمد على غريب 285128 908
 بنها بنهاالثانوية للبنات نجاهعادل السيد دمحم مسعود 277421 909
 االبراهيمية كفرمحسن الثانويه اسماءمدحت دمحم سعيد عبدالفتاح 521331 910
 االبراهيمية بليغث بنات عزهحمد هللا دمحم طنطاوى 528972 911
 طوخ طوخالثانوية الخاصة م عربى منها صابر عزت على المدنى 305397 912
 ديربنجم الدكتورعبد الديم البقرى مروههانى عراقى عبدالمولى يوسف 518612 913
 ديربنجم الدكتورعبد الديم البقرى سارهعادل فرج عطيه احمد 518608 914
 كفرشكر محمود مصطفى الثانوية بنات .د هبهعبدهللا دمحم مصطفى 300335 915
 منياالقمح بنات شلشلمونالثانوية ايمانالسيد دسوقى صالح 643172 916
 االبراهيمية بليغث بنات شروقنور دمحم الهادى سليم الديب 521535 917
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات رشاحلمي السيد دمحم ابراهيم 521912 918
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات اسماءرأفت صفى الدين عبدالحميد 515229 919
 بنها طحلةالثانوية بنات عبدالحميد بدوىضحىالسيد الغزالى  277637 920

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 طوخ الشهيددمحم عبدالحميد حسن الرسمية للغات شروقشحات ابراهيم شحاته شرف الدين 261977 921
 شرقالزقازيق العصلوجىالثانوية المشتركة ميادهاشرف دمحم رمضان 516220 922
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات شروقاحمد دمحم عبد الرؤف مصطفى 642983 923
 القنايات القناياتث المشتركة عبد العزيز دمحم توفيقاسراءكامل فتحى  512658 924
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ندىعالء الدين عبد الخالق على 514209 925
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية ايمانعلى دمحم على دمحم يوسف 648430 926
 بلبيس بناتخدماتبلبيس  منها دمحم احمد امين 667787 927
 الحسنية قهبونةالثانوية المشتركة ريهامصبرى توفيق منيع 650886 928
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية سماححسن دمحم الغنيمي حشاد 648454 929
 فاقوس فاقوسث بنات اميرهاشرف السيد دمحم رزق 647236 930
 كفرصقر كفرصقر ث بنات سلمىاسماعيل دمحم شعبان نوفل 524312 931
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ميارخيرى عبدالعزيز دمحم أحمد 516535 932
 فاقوس فاقوسث بنات مناردمحم باز دمحم عبد الرحيم 647324 933
 ههيا كفرعجيبة الثانوية المشتركة مريمعبدالصمد عطية عبدالحفيظ 520094 934
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات منارعصام دمحم ابراهيم سالمة 668604 935
 الحسنية قهبونةالثانوية المشتركة سماحعبدالرحمن ابراهيم دمحم 650888 936
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات ندادمحم دمحم حسن والى 509327 937
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ليليياسر زكريا دمحم 515108 938
 طوخ خدماتالعمار الثانوية المشتركة سارهعبدالعزيز عبدالحليم عبدالعزيز دمحم 306287 939
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م نهالسامي محمود عطية عمر 511171 940

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 الالئقين في اختبارات قدراتبيان باسماء الطالب 

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 فاقوس فاقوسث بنات ريهامفوزى دمحم عكاشه 647285 941
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ياسمينايمن رشاد ابراهيم حماد 528414 942
 ابوحماد الصوةث المشتركه اسراءمحمود عبد هللا محمود عبد هللا 645764 943
 ديربنجم (صافور ث سابقا(الشهيددمحم ابراهيم البقاش  زينبعادل عبد السالم الخميسى 519701 944
 طوخ ميتكنانة ث بنات مىعبدهللا ابراهيم دمحم يوسف 285455 945
 القنايات ث المشتركةالقنايات عالاحمد ماهر عطوه المعاملي 512709 946
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات سجدهجمال عطيه على حسن 509316 947
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات هالهالبديوى مصطفى دمحم 514230 948
 ههيا كفرعجيبة الثانوية المشتركة اسماءابراهيم دمحم دمحم 520089 949
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة السيد احمد الهادى سميهالهادى 644309 950
 االبراهيمية كفرمحسن الثانويه شروقمحسن دمحم ابراهيم 521303 951
 بلبيس خدماتبلبيس بنات يارامحمود عباس دمحم حسن 667842 952
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات بسمةسعيد عطية الصادق 509834 953
 شرقالزقازيق غزالةالخيس الثانوية المشتركة سماحسعد ابو السعود اسماعيل 514343 954
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات عبيرمحمود السيد أبيل 516485 955
 غربالزقازيق خدماتمشتول القاضى سارهناصر السيد السيد 512297 956
 القنايات القناياتث المشتركة سارهمحمد جمال عمر ندا 512705 957
 ديربنجم (صافور ث سابقا(الشهيددمحم ابراهيم البقاش  نداالسيد عبد الباسط عبده باز 519722 958
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ياسمينوليد ابراهيم سليمان 528416 959
 االبراهيمية (الخدماتلفصول ( االبراهميةالثانوية الجديده  سارهشعبان احمد مصطفى 521147 960

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية دمحم علىسمرالسعيد  518330 961
 االبراهيمية بليغث بنات فايزهفايز الشبراوى دمحم 521439 962
 غربالزقازيق خدماتمشتول القاضى سميرةسعيد عبدالمنعم كامل 512298 963
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات االءدمحم فهمى نوار 514497 964
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ربيع احمد دمحم اروىمحمد 528527 965
 بنها امالمؤمنين الثانوية للبنات الشيماءدمحم فتح هللا عبدالعزيز 278546 966
 بنها امالمؤمنين الثانوية للبنات شروقصالح ابراهيم السيد 278585 967
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية االءفتوح شوقى دمحم 518271 968
 ابوحماد خدماتبحطيط الثانوية ديناسعيد حسن مصطفى 668867 969
 القنايات القناياتث المشتركة باسنتسامى عبدالحميد عبدالعاطى علوان 512686 970
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة حنانحمدى سعد عبدالوهاب 644294 971
 فاقوس حسيندمحم فتحى  / لشهيد حنانحسن احمد عامر 648149 972
 القنايات القناياتث المشتركة اسماءدمحم عبده دمحم المسلمانى 512664 973
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات االءالسيد دمحم مصطفي 516364 974
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية االءدمحم عبدالحليم محمود 646270 975
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات النادي عبدالرحمنامنيهجوده  644949 976
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة دعاءدمحم عبدالعزيز سليم عيسي 637882 977
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات دعاءالسيد دمحم ابراهيم عيسى 644964 978
 نجمديرب دمحمربيع فالح ث خلودابراهيم فتحى صادق الكفراوى 517758 979
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ايهعبدهللا دمحم طه 518293 980

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة الطالباسم رقمالجلوس م

 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة دالياناجى عبد العظيم عبد هللا وهدان 644296 981
 اوالدصقر اوالدصقرالثانوية خدمات خلودعبدالباري عبدهللا تميمي 525096 982
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات داليااحمد احمد لطفي احمد 509844 983
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات دنيادمحم محمود دمحم علي 516434 984
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ايهفتحى ابراهيم الدسوقى على 510124 985
 بلبيس شبراالنخلة الثانوية خدمات دينااشرف جمال الدين عبدالهادى 667951 986
 ههيا الشبراوينالثانوية المشتركة المسلمىاملحسن السيد احمد حسن  520413 987
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث ايهحامد السيد رمضان 517970 988
 غربالزقازيق مشتواللقاضى الثانوية امانىعبدهللا مصطفى عبدهللا 512199 989
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث اسراءطاهر عبدالمنصف سليم العزب 517864 990
 غربالزقازيق شيبةالثانوية دمحم دمحم على موافى ايمانجمال 510851 991
 كفرصقر كفرصقر ث بنات ايهالسيد جمال السيد 524448 992
 اوالدصقر زورابوالليل الثانوية المشتركة آيهحسين دمحم ابراهيم 529249 993
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات امنيههشام جمعه احمد 643122 994
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات احمد السيد احمداسراء 643113 995
 فاقوس دمحمعوض سرحان الثنوية المشتركة ايهالسيد عبد الرحمن اسماعيل 649201 996
 غربالزقازيق شيبةالثانوية آيةأمين دمحم عبد السالم السيد سالم 510855 997
 شرقالزقازيق بناتالسيدةخديجة الثانوية  االءدمحم السيد عبدالرازق 514669 998
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات أهلهمحمد السيد عبد الرازق 514681 999

 غربالزقازيق شيبةالثانوية ايهزين احمد زين 510856 1000
 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات

      
 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 الالئقين في اختبارات قدراتبيان باسماء الطالب 

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات ايهعبد المنعم دمحم عانوس 642912 1001
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث اسراءاحمد شريف احمد 517855 1002
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث عبد المنعم حامددينافوزى  518232 1003
 ههيا منازإلدارة ههيا بسنتحماده دمحم دمحم سرحان 525634 1004
 شرقشبرا الخيمة عائشةأمالمؤمنين الثانويةللبنات رضوىرضا دمحم ابراهيم 299439 1005
 شرقشبرا الخيمة بهتيمث بنات ايهمجدى دمحم موسى المليجي 298751 1006
 شرقشبرا الخيمة منازإلدارة شرق شبرا الخيمة اسماءعادل اسماعيل على 309045 1007
 شرقالزقازيق بردينالثانوية المشتركة حياةاحمد عبد الباقي دمحم 515841 1008
 بلبيس عبدالمنعم رياض ث بنات دالياعماد حسين على السيد سالمه 638385 1009
 غربالزقازيق الشريفالخاصة دمحمامينةممدوح ابراهيم حمدان  508898 1010
 القرين القرينالثانوية بنات بسمهمحمد حسن حسين البهنساوى 646639 1011
 ههيا منازإلدارة ههيا اسماءعلى عبدالواحد على 529323 1012
 كفرشكر الشهيددمحم كريم أحمد ضيف الثانوية المشتركة اميرهايمن يوسف السيد 300541 1013
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات رضا دمحم منصور الشينحنان 515323 1014
 كفرشكر منازإلدارة كفر شكر ربابرفعت دمحم ابراهيم على 309170 1015
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  دنيامحمود دمحم محمود 528950 1016
 فاقوس اكيادث المشتركة ديناعبدالجليل السيد حسن يوسف 648048 1017
 كفرصقر كفرصقر ث بنات دينادمحم اسماعيل عبد الغفار 529190 1018
 القرين القرينالثانوية بنات دينااحمد محمود عابدين عبد الرحمن 646586 1019
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات االءمسلم جابر السيد على 516371 1020

 عميد الكلية اإلمتحانرئيس عام  اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 االبراهيمية (الخدماتلفصول ( االبراهميةالثانوية الجديده  روفانالسيد دمحم محمود 521146 1021
 الخانكة منازإلدارة الخانكة امانىجمال عارف عبدهللا 314230 1022
 كفرصقر كفرصقر ث بنات خلودعبد المجيد عبد الفتاح حسن 524483 1023
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث جيهانطارق دمحم صبرى السيد ابراهيم 518002 1024
 شرقالزقازيق بردينالثانوية المشتركة دعاءاشرف دمحم عبد الرحيم 515844 1025
 كفرصقر كفرصقر ث بنات ديناعمادالدين دمحم عبد العال 524496 1026
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات أمنيةعبدهللا دمحم على عبدهللا 509939 1027
 ديربنجم دمحمنصر عابدين الثانوية اميرهعلى احمد على بركات 518450 1028
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث جيالنمحمد دمحم دمحم بدران الشوبكى 528666 1029
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات جهادعماد دمحم محمود عبد الجواد 642927 1030
 كفرصقر خدماتكفرصقر الثانوية بنين ربابابراهيم السيد عبد الرحمن 524250 1031
 ههيا بالعالقمه الثانويهعصامقورة  مناردمحم احمد ابراهيم 520850 1032
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات اسراءدمحم عصمت على ابو السعود ابراهيم 515553 1033
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث سالىامير عبدالعزيز عامر 518241 1034
 ابوكبير الرحمانيةالثانوية اسماءكرم ابراهيم دمحم 523602 1035
 كفرصقر كفرصقر ث بنات عبد هللا دمحم علىابتساممحمد  524356 1036
 بلبيس خدماتبلبيس بنات اخالصيحى عثمان عبد الباقى القاضى 672361 1037
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات اسراءابو بكر صالح الدين دمحم عبد الصمد 514273 1038
 ههيا بالعالقمه الثانويهعصامقورة  نرمينابراهيم على احمد على 520858 1039
 فاقوس هندالثانويةبنات بالديدامون دينادمحم متولي على 647907 1040

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 الزقازيقتربية رياضية بكلية رياضيه بنات 
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات ايمانحسن دمحم عيد 645091 1041
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة اسراءدمحم عبد الوهاب دمحم يوسف 638032 1042
 االبراهيمية الثانويةالمشتركة باالبراهيمية اميرةاحمد احمد على يوسف 521235 1043
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق ايمانحسن عبدالوهاب حسن 528108 1044
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات امنيهمكرم درويش نجدى 510245 1045
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ايمانمحمد دمحم عبدالمنعم خليل 515288 1046
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ديناعبدالفتاح حسن أبوعوف الهوبى 515344 1047
 القنايات منازإلدارة القنايات اسراءكمال الدين وجدى عطوه مباشر 529271 1048
 شرقالزقازيق الدكتورحسن العكش الثانويه المشتركه منها السيد عبدهللا الهادي موسي 514873 1049
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات جيهانمحمود دمحم ربيع وهيبى 515056 1050
 فاقوس فاقوسث بنات ديناابراهيم حسن دمحم حسن 647377 1051
 بلبيس إنشاصالرمل الثانوية خدمات دالياصالح متولى فهمى 668027 1052
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات اسماءرجب ابراهيم عبدالرحمن عطيه 510084 1053
 غربالزقازيق بهنباىالثانوية ايهعصام على السيد 528228 1054
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات منارمحسن أمين ربيع 516517 1055
 شرقشبرا الخيمة منازإلدارة شرق شبرا الخيمة ديناسيد رمضان احمد 314494 1056
 القناطرالخيرية خالدعالمالثانوية المشتركة ايمانسعيد محمود منصور الغزولى 296279 1057
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات امانىصبحى السيد حسين غنيم 514067 1058
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ايهجمال عبده شملول 516397 1059
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ايهعبدالعزيز حسن نصر 515036 1060

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 كفرصقر ث بناتكفرصقر  دولتيسرى عبد الباسط احمد 524301 1061
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  جيهانعبدالعزيز ابراهيم حسن صالح 521138 1062
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث خلودخالد دمحم محمود هالل 517759 1063
 غربالزقازيق بالزقازيقجمالعبدالناصر الثانوية بنات  امنيهعبدالرحمن دمحم عزت عبدالرحمن 510259 1064
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية دالياعبد العال عبدالمجيد ابراهيم 648442 1065
 فاقوس هندالثانويةبنات بالديدامون دنيادمحم ابراهيم قضاوي 647856 1066
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات اسماءالسيد مبروك جبر علوان 528372 1067
 ههيا مدرسهالعدوه الثانوية المشتركه اسراءدمحم احمد ابراهيم الطاهر 520163 1068
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات دنياعصام السيد ربيع 516433 1069
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات سارهاحمد احمد جمال الدين عبد الرحمن 515086 1070
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات مصطفىمنهمصطفى دمحم  509326 1071
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات سماياسر دمحم حسن 510167 1072
 بلبيس خدماتبلبيس بنات سارهاحمد دمحم عبد الهادى زيتون 667762 1073
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية االءحسبو دمحم حسبو زيدان 518270 1074
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات رقيهمحمد عبداللطيف دمحم 644971 1075
 القرين القرينالثانوية بنات خلودالسيد عبد هللا احمد ابراهيم 646533 1076
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  خلودخالد على شكرى مظهر 528938 1077
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية االءدمحم السيد دمحم عبده 518272 1078
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات امالحمد حمدى دمحمى 509304 1079
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث حنانالسيد دمحم سالم جاد 517756 1080

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 الطالب الالئقين في اختبارات قدرات بيان باسماء

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ديربنجم دمحمربيع فالح ث االءرفعت عبدالغنى إبراهيم 517715 1081
 شرقالزقازيق العصلوجىالثانوية المشتركة اسماءمنير دمحم حمزه 516200 1082
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ماريناعماد عادل عزيز 516500 1083
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية دعاءدمحم محمود إبراهيم 518309 1084
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات حسناءجودت فضل السيد 514549 1085
 منياالقمح الثانوية بناتخدماتمنياالقمح  الشيماءصابر عبد هللا عطيه 672505 1086
 شرقالزقازيق منازإلدارة شرق الزقازيق ايهالسيد ابراهيم عبد العزيز 530071 1087
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات تقىخالد عبدالمجيد عبد هللا 668579 1088
 االبراهيمية بليغث بنات اسراءاكرم عبد الفتاح دمحم اسماعيل غالى 521397 1089
 ههيا منازإلدارة ههيا االءالسيد احمد امين دمحم 525451 1090
 ابوحماد الصوةث المشتركه مىشرف السيد حافظ 645808 1091
 االبراهيمية كفرمحسن الثانويه ايهعادل السيد دمحم 521300 1092
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  اسراءحسن على دمحم على 521124 1093
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث اميرهعطيه ماهر حامد 517729 1094
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ايهالسيد سعيد ابراهيم اباظه 514085 1095
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ايهمحمد حسن دمحم عطوه 518297 1096
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات اسماءخضر على دمحم خميس 509301 1097
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات اسماءعراقى اسماعيل عراقى 514054 1098
 كفرصقر خدماتكفرصقر الثانوية بنين أميرةمحمود دمحم يونس 524191 1099
 بنها امالمؤمنين الثانوية للبنات بيانممتاز طعيمه دمحم طعيمة 278466 1100

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 بنها الثانويه بناتالشيماء اهلهخالد السيد عبدالعال 277684 1101
 ابوكبير ابوكبير الثانوية بنات االءسعيد دمحم عبده 521648 1102
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة تقىاحمد على عبد الغنى النبراوى 637873 1103
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة ايههانى طنطاوى السيد شعيب 644286 1104
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة جوده حسن صالحايهاحمد  644281 1105
 ههيا فصلخدمات عصام قورة الثانوية ريهامعادل حسن إبراهيم عياد 520915 1106
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات اسماءسعيد ابراهيم حسن حنفى 514050 1107
 شرقالزقازيق الثانوية بنات السيدةخديجة أسماءيحيى عبدالفتاح أحمد 514518 1108
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية دنيادمحم صبرى دمحم حسين 648444 1109
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات دعاءالسيد على عوض سيد 514112 1110
 االبراهيمية بليغث بنات دعاءالسيد السيد ابراهيم ابراهيم 521420 1111
 ابوكبير الدهتمونالثانوية ديناعزت احمد عبدالحميد 523319 1112
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات حبيبةجمال دمحم رمضان 515057 1113
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق ابرارالسيد عبدالحميد دمحم عمار 510269 1114
 منياالقمح الثانوية المشتركةطلعتحرب  جهادجمال دمحم عجمى صالح 644293 1115
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة جهادمحمود حسين دمحم بصل 637874 1116
 ابوحماد الصوةث المشتركه ايمانحسن جمعة حسن خليفة 645776 1117
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات رنامحمود حامد منسى 510157 1118
 ههيا ههياالثانوية الخاصة حموده خلودالسيد دمحم 520266 1119
 شبينالقناطر طحانوبالثانوية المشتركة ايمانمصطفى كامل درويش 289317 1120

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 رياضيه بنات الزقازيقتربية رياضية بكلية 
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ابوكبير الدهتمونالثانوية ايهمحمد فوزى السيد دمحم 523316 1121
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات دنيافؤاد دمحم سعيد عبدالمقصود 510142 1122
 غربالزقازيق الثانوية بنات خدماتالحرية خلودرضا دمحم فتحى عفيفى احمد 528041 1123
 غربالزقازيق شنبارةالميمونة الثانوية جميلهنصر الدين بدوى دمحم 511556 1124
 ابوحماد الصوةث المشتركه انتصارعبدالرحمن مبروك عبدالرحمن 645775 1125
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث خلودعبده دمحم السيد االسيوطى 517760 1126
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات عالء سمير محمود عبد هللافاديه 514169 1127
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات خلودخيرى ابراهيم الدسوقى عبد هللا 514108 1128
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات خلودشاكر محمود ابراهيم 668524 1129
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات سعد احمد عطيه جهاددمحم 514103 1130
 القنايات منازإلدارة القنايات اسراءدمحم دمحم رضوان على 525340 1131
 بلبيس خدماتبلبيس بنات جهادإيهاب دمحم على خليل 667743 1132
 القنايات منازإلدارة القنايات خلوددمحم عبدالمنعم دمحم سالم 525343 1133
 ابوكبير الدهتمونالثانوية ايمانعبدالرحمن ابراهيم احمد 523310 1134
 القنايات القناياتث المشتركة ديناعزت عبدالحميد طلبه فوده 512698 1135
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ايمانمحمود دمحم محمود عيد 518287 1136
 ديربنجم فالح الثانويةخدماتربيع  ديناسعيد دمحم عبدالحليم 518311 1137
 االبراهيمية الثانويةالمشتركة باالبراهيمية خلودحسن السيد موسى إبراهيم 521199 1138
 االبراهيمية الثانويةالمشتركة باالبراهيمية هديرمصطفى حامد عبدالرحيم 521210 1139
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( الجديده االبراهميةالثانوية  خلودحمادة دمحم فتحى دمحم احمد خليل 521140 1140

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 االبراهيمية بليغث بنات آيهمصطفى امام مصطفى 521414 1141
 غربالزقازيق شيبةالثانوية خلودأحمد حامد الصادق الجوهري 510736 1142
 القناطرالخيرية نورالسالم ث خ م لغات مىهشام عبدالحميد مصطفى داود 262808 1143
 بلبيس المشتركةالبالشونالثانوية  ديناحافظ محروس حافظ البنا 639326 1144
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية دعاءدمحم على مسلم سالم 648443 1145
 ابوكبير خدماتابوكبير ث بنين ديناصبحي الشبراوي السيد أحمد السنجهاوي 522874 1146
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات بسملةالعربي عبد هللا عبد الباري الخولى 509833 1147
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات بسنتالعربي عبد هللا عبد الباري الخولى 509838 1148
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م ايهرفعت عبدالحميد حسين باله 511154 1149
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م ايهبشرى السيد دمحم شكر 511152 1150
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية رمضان السيد اسماءدمحم 518267 1151
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات اروىسامى عبدالرحمن ضيف هللا 670911 1152
 غربالزقازيق خدماتد احمدي عبد العزيز ث م ايمانمحمد حسن عبدالرحمن متولى البرماوى 511150 1153
 غربالزقازيق الثانوية بنات بالزقازيقجمالعبدالناصر  ايهمحمد شاذلى بربرى 510377 1154
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية امنيهمحمد رمضان على 518278 1155
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات اسماءخالد دمحم صالح 642556 1156
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات ايمانعبد الباسط دمحم السيد الخليفة 514539 1157
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية اسماءدمحم عبدالفتاح على دمحم 528675 1158
 طوخ طوخالثانوية بنات االءدمحم صالح حسن سالم 284838 1159
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات بسنتمحمد السيد ابو شرخ 514099 1160

 الكليةعميد  رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ابوكبير خدماتابوكبير ث بنين اسراءاحمد دمحم دمحم 522857 1161
 ابوحماد الصوةث المشتركه السيداميرهمحمد حسن  645774 1162
 غربالزقازيق النخاسث م اشرقتمصطفى دمحم سالمة 511957 1163
 ابوحماد الصوةث المشتركه ايهمحمود عبد هللا على حسن 645781 1164
 ابوحماد الصوةث المشتركه تسنيممحمد حسن دمحم ابراهيم 645784 1165
 بنها لشموت الثانوية المشتركهفصوال حسناءدمحم السيد عثمان 280233 1166
 غربالزقازيق شيبةالثانوية ايةالسيد علي العشرى شومان 510724 1167
 فاقوس خدماتالشهيد ابراهيم صفا ابراهيم ايمانعلى فوزى السيد 669029 1168
 كفرصقر خدماتكفرصقر الثانوية بنين بسمةدمحم عبدهللا السيد 524196 1169
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات عبد اللطيف ابراهيمخلودعماد  514110 1170
 فاقوس هندالثانويةبنات بالديدامون اسراءكامل عبدالمجيد دمحم 647839 1171
 بلبيس خدماتبلبيس بنات تسنيماحمد عبد المنعم السيد 667740 1172
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ايهشعبان مصطفى ابراهيم 515035 1173
 مشتواللسوق خدماتصالح الدين تسبيحمحمد محمود بالل محمود 668319 1174
 كفرصقر كفرصقر ث بنات ايمانمحمود احمد احمد المناخلى 524291 1175
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات االءحميدو محمود دمحم الدسوقى 509303 1176
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات متولىبرالنتىمحمد مهدى احمد  509309 1177
 بنها بنهاالثانوية للبنات اسراءعاطف سالم محمود 277186 1178
 بلبيس دمحماحمدابراهيم ايهابراهيم حسن دمحم سليمان 638736 1179
 ابوحماد خدماتابوحمادالثانوية بنين ايهاكرم عبدالحفيظ دمحم قطب 668810 1180

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات املهشام السيد على حسن 514036 1181
 اوالدصقر اوالدصقرالثانوية خدمات ايمانفتحي عبدالستار ابراهيم 525095 1182
 بنها طحلةالثانوية بنات اسراءبهى الدين خالد احمد حكام 277529 1183
 كفرصقر خدماتكفرصقر الثانوية بنين اسماءعبد الحميد دمحم سالم السيد 524187 1184
 ههيا كفرعجيبة الثانوية المشتركة احمد عطيهايمانمحمد  528856 1185
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ايناسعبد الفتاح دمحم عبد الفتاح 672509 1186
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات اميرهصالح دمحم المندوه النجار 509306 1187
 منياالقمح المشتركةطلعتحرب الثانوية  اسماءدمحم السيد احمد 644257 1188
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة اسماءدمحم سعودى دمحم سالمه 644258 1189
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات ايهعالء على عطيه غريب 514092 1190
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات ايهمحمود احمد عبد هللا دمحم عرفه 516409 1191
 بنها الشيماءالثانويه بنات انجىالسيد سعيد دمحم 277810 1192
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات أالءعبدالحى دمحم بهجت حجازى 528028 1193
 بنها بنهاالثانوية للبنات بسمهمحمد االمين احمد ابراهيم 277219 1194
 صقركفر كفرصقر ث بنات اسماءاحمد دمحم منصور 524279 1195
 ههيا ههياالثانوية الخاصة اسراءدمحم دمحم عليوة 520260 1196
 ههيا منازإلدارة ههيا االءاحمد دمحم حسين مرواد 525450 1197
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة ايهاشرف رجب الخيال 637858 1198
 غربالزقازيق خدماتمشتول القاضى اميرهمحمد صالح دمحم 512294 1199
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات اسماءطارق صالح الدين هاشم 510087 1200

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات االءأمين علي أمين 516365 1201
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ايمانسعيد عبدالمتعال شاكر عبدهللا 510111 1202
 ابوكبير طوخالثانوية المشتركة ايمانمحمد احمد مصطفى الحداد 523418 1203
 ابوكبير طوخالثانوية المشتركة ثرياعلى دمحم االنور العشرى 523423 1204
 بلبيس دمحماحمدابراهيم ايهمحمد عبدالسميع محمود 638740 1205

شرقشبرا  بهتيمث بنات دعاءدمحم على رجب 298254 1206
 الخيمة

 بلبيس خدماتبلبيس بنات الهامجمال عبد هللا السيد 667717 1207
 ديربنجم الدكتورعبد الديم البقرى اشرف الديدامونى دمحم السيدبسمه 528714 1208

إيمانحسين دمحم عبدالسالم السيد  510723 1209
 غربالزقازيق شيبةالثانوية سالم

 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات بسنتحسين احمد حسن 514096 1210

خدمات الشهيد ناجى حسن عيد الشهيدى المشتركة فصول ايهمحمد ابراهيم امين طعيمه 520368 1211
 ههيا بصبيح

 بلبيس عبدالمنعم رياض ث بنات اسراءالسيد على دمحم حسونه 638284 1212
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث ايهحسينى دمحم الصباحى دمحم صالح 517741 1213
 فاقوس فاقوسث بنات االءزينهم عبد هللا أيوب 671026 1214
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ايهسيد احمد عبدالحكيم دمحم شرف 668515 1215
 فاقوس فاقوسث بنات تغريداسامه على عبد هللا على 647261 1216
 ههيا ههياالثانوية الخاصة ايمانعالء دمحم امين الليثى 520264 1217
 ههيا الثانوية المشتركهمدرسهالعدوه  ايهاسماعيل احمد السيد علي 520165 1218
 فاقوس هندالثانويةبنات بالديدامون اسماءعبدالمنعم السيد عدوي 647842 1219
 بلبيس منازإلدارة بلبيس اسراءمجدى محمود محمود 672705 1220

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 الالئقين في اختبارات قدرات بيان باسماء الطالب

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ابوحماد بحطيطالثانوية المشتركة اميرهجمال دمحم عبد الرحمن 645621 1221
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ايمانالسيد عبدالعزيز احمد 515280 1222
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات بسمهاسامه عبدالوهاب عبدالرحمن 515312 1223
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنات بسنتاحميد دمحم سليمان الزير 649999 1224
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات أمينهحاتم عبد الحفيظ دمحم 514677 1225
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث اسراءشريف على متولى شريف 517863 1226
 ابوحماد ابوحماد الثانوية بنات اسماءيسرى السيد ثابت 645063 1227
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات اسراءالسيد قاصد كريم حسن دمحم القرشي 528442 1228
 فاقوس فاقوسث بنات ايمانمنصور دمحم عبد هللا سيد احمد 647747 1229
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق اسراءسعيد ابوالعزم دمحم يوسف 510410 1230
 اوالدصقر اوالدصقر الثانوية بنات أمنيهالديدامونى هالل السيد سالمه 524777 1231
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات باسنتحاتم محمود عبد العزيز 516661 1232
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات عبدهللا دمحم اسراءسعد سعيد 509925 1233
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات بسمهسليم سعيد الشاذلى الجمال 668625 1234
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات اسراءصبحى دمحم دمحم سيد احمد 514274 1235
 غربالزقازيق الثانوية بناتالحرية آالءعاطف حسن مرسي 509801 1236
 بنها الشيماءالثانويه بنات امينهعبدالمنعم دمحم حسن 277809 1237
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق اميرهاحمد دمحم عبدالحميد صالح 510281 1238
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ايهجميل توفيق عبد الستار 518290 1239
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات اسراءدمحم ابراهيم عبدالرحمن السيد 509300 1240

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 غربالزقازيق شيبةالثانوية ايهماهر على مسلم جمعه 510726 1241
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات بسنتأشرف دمحم أمين عبد المحسن مصطفى الشلقامى 509837 1242
 اوالدصقر الثانوية بناتاوالدصقر  اسراءعبدالغنى ابو المعاطى عبدالغنى الجوهرى 524741 1243
 ههيا الشبراوينالثانوية المشتركة اسراءالسيد لطفى احمد 520384 1244
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات اسراءاحمد فوزى امين 514981 1245
 ههيا الشبراوينالثانوية المشتركة اميرهمحمود عبد الخالق يوسف 520387 1246
 بلبيس إنشاصالرمل الثانوية خدمات حسن ابوالعز الزهراءدمحم على 668020 1247
 ههيا ههياالثانوية الخاصة ايهالسيد عبدالهادي علي السيد 520265 1248
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات اسراءعادل عبد العظيم على مصطفى 514044 1249
 اوالدصقر اوالدصقر الثانوية بنات اسراءاحمد محمود عوض 524740 1250
 ههيا ههياالثانوية الخاصة اميرةدمحم حامد ابراهيم 520263 1251
 غربالزقازيق مشتواللقاضى الثانوية اسماءابراهيم اسماعيل دمحم 512153 1252
 ههيا مهديةالثانوية المشتركة اسماءدمحم عبدالرؤف دمحم احمد 520455 1253
 ديربنجم عمرو الثانوية المشتركةجميزةبنى  أسماءحمدي حافظ عطا 528720 1254
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث اسماءدمحم شعبان دمحم 517711 1255
 الحسنية منازإلدارة الحسنية امنيةاشرف عطيه احمد سبع 672983 1256
 غربالزقازيق جمالعبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق امنيهجالل دمحم عبدالحميد صالح 510279 1257
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة االءصبحى ابراهيم احمد السيد 637832 1258
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات امنيهحمدى السيد عبد الخالق 514071 1259
 بلبيس المنشيةالثانوية المشتركة خدمات اسراءحسن عبد الستار الشحات 667897 1260

 عميد الكلية عام اإلمتحانرئيس  اسم مدخل البيانات
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ديربنجم دمحمربيع فالح ث ايهمحمد عبدالمنعم عبدالرحيم 517748 1261
 غربالزقازيق شيبةالثانوية إسراءنبيل السيد عزازي متولي 510708 1262
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات ايمانأنور عبد الحميد عبد الرحمن 668511 1263
 منياالقمح شلشلمونالثانوية بنات االءجمال رمضان عبد هللا 643163 1264
 شرقالزقازيق السيدةخديجة الثانوية بنات عوضايهياسر دمحم سمير عبد العزيز  514544 1265
 شرقالزقازيق الشهيدصالح سليم صبح ث المشتركه ايمانطالل فرج مجاهد 515621 1266
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث االءحماده دمحم السيد علم الدين 517714 1267
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية ايهمغاورى دمحم عبدالرحمن 518300 1268
 شرقالزقازيق العصلوجىالثانوية المشتركة اميرهعادل ابراهيم الدمرداش 516205 1269
 ههيا مهديةالثانوية المشتركة اميرههشام احمد عبده دمحم 520458 1270
 بنها طحلةالثانوية بنات ايهمحمد عبدالعليم احمد خليل 277553 1271
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات االءصبرى عبد هللا عليوه تركى 514058 1272
 فاقوس فاقوسث بنات ديناعصام الباز دمحم 647269 1273
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة اسراءعبد الحميد رجب عبد الحميد الديب 637820 1274
 الزقازيقشرق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات بدرجمال حامد عبد العال منصور 514094 1275
 غربالزقازيق شيبةالثانوية الشيماءدمحم حامد عبد العال منصور 510715 1276
 ابوحماد الشهيدابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية اسماءعبد الناصر سالمه دمحم 646336 1277
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  اثاردمحم سعيد دمحم مصطفى 521123 1278
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ايهاحمد دمحم محمود على عزب 510117 1279
 االبراهيمية كفرمحسن الثانويه امنيهسامح سعد السبيلى 521295 1280

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 الطالب الالئقين في اختبارات قدراتبيان باسماء 

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات اميرهعصام ابراهيم عبد الرحمن 516388 1281
 االبراهيمية الحلواتالثانوية المشتركة ندىمجدى السيد احمد دمحم مكاوى 521605 1282
 ابوكبير ابوكبير الثانويه الجديده للبنات اميرهمحمد دمحم علي دمحم الكرداوي 522108 1283
 الحسنية الحسينيةالثانوية بنين خدمات خلودعبداللطيف احمد رضوان 669165 1284
 االبراهيمية الحلواتالثانوية المشتركة نبيهعماد دمحم إبراهيم 521604 1285
 فاقوس فاقوسث بنات الزهراءطارق عبدالغني دمحم عبدالغنى 647228 1286
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات املجمال عطية احمد اسماعيل 510098 1287
 غربالزقازيق الحريةالثانوية بنات اسراءعثمان بدر عطيه بدر 509792 1288
 غربالزقازيق بناتخدماتالحرية الثانوية  املسليمان طلبه سليمان 510099 1289
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات اسماءمحسن دمحم احمد 516361 1290
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ايهعماد جوده دمحم 510123 1291
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات بسمهعماد جوده دمحم ابراهيم 528034 1292
 فاقوس دمحم فتحى حسين / لشهيد احمد دمحمامانىمصباح  648143 1293
 منياالقمح خدماتمنياالقمح الثانوية بنات اسراءرجب عبد الفاضل سعد 668496 1294
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات براءهمحمد السيد متولى 528033 1295
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة الشيماءاشرف عبدالمحسن عطيه 644263 1296
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث ايهجمال رمضان عبدالحافظ 517739 1297
 بلبيس شبراالنخلة الثانوية المشتركة بسمهسعيد طه عليوه 670618 1298
 شرقالزقازيق الساداتالثانوية بنات اميرهصبرى دمحم ابراهيم العزازى 516384 1299
 غربالزقازيق الثانويةشيبة آيةدمحم علي حسين الساعي 510729 1300

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
      

 التوقيع التوقيع التوقيع



-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 ديربنجم دمحمربيع فالح ث عبدالباقى ايهسامى شوقى 517743 1301
 االبراهيمية كفرمحسن الثانويه االءالسيد عبد الهادى عبد الحميد 521292 1302
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  ايمانمحمد فؤاد دمحم 521134 1303
 غربالزقازيق شيبةالثانوية اسراءاشرف حسن احمد 510704 1304
 ديربنجم خدماتربيع فالح الثانوية اميرهفتحى غندور دمحم غندور 518281 1305
 منياالقمح خدماتطلعت حرب الثانوية المشتركة ايمانمحمد كمال عبد المقصود رمضان 668657 1306
 الحسنية قهبونةالثانوية المشتركة ايهاحمد السيد الصاوى 650882 1307
 ديربنجم دمحمربيع فالح ث عبدالفتاح عطيهايهابراهيم احمد  517735 1308
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات املمحمد دمحم الصاوى على 509305 1309
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية بنات ايهاحمد فريد دمحم 515031 1310
 بلبيس إنشاصالرمل الثانوية خدمات ايمانمصطفى احمد مصطفى 668025 1311
 غربالزقازيق النخاسث م ايهالسيد حسنى دمحم سليم 511964 1312
 غربالزقازيق النخاسث م اسراءفايز عبد العزيز مرسى رمضان 511952 1313
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات اسراءاسعد دمحم حسن الهراوى 514042 1314
 منياالقمح الثانوية المشتركةخدماتطلعت حرب  ايمانسعيد عبدالرحمن دمحم عثمان 668656 1315
 االبراهيمية (لفصول الخدمات( االبراهميةالثانوية الجديده  آيهالسيد دمحم السيد حسن 521135 1316
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة ايمانطارق طه مصطفى تونى 644275 1317
 كفرصقر كفرصقر ث بنات الزهراءخالد دمحم الصغير احمد 524285 1318
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات الهاممحمد ضياء الدين دمحم مهدى المرصفاوى 514064 1319
 غربالزقازيق الثانويةالرياضية بنات االءجمال سعد دمحم السقا 509302 1320

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب رقمالجلوس م

 العاشرمن رمضان الساداتالثانوية للبنات ايهابراهيم غريب عطيه 639992 1321
 القنايات المشتركةالقناياتث  اسراءعبدالمنعم عبدالعزيز عطيه حالوه 512657 1322
 القناطرالخيرية القناطرالثانوية بنات اسراءاحمد صفوت حسين 312129 1323
 اوالدصقر زورابوالليل الثانوية المشتركة أسماءعلى دمحم عبدالحميد 525239 1324
 شرقالزقازيق الزقازيقالثانوية المشتركة خدمات املمدحت السيد على 514069 1325
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة ابراهيم دمحم عبدالمنعم موسىتغريد 644290 1326
 منياالقمح طلعتحرب الثانوية المشتركة اميرهعلى جوده السيد خربوش 644269 1327
 بلبيس خدماتبلبيس بنات اسماءدمحم مختار دمحم علوان الدق 667709 1328
 غربالزقازيق عبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيقجمال احسانمحمد ابراهيم خليل العراقى 510270 1329
 بلبيس عبدالمنعم رياض ث بنات يسراخالد احمد مغاورى البغدادى 638360 1330
 منياالقمح عبدالقادرقنصوة الثانوية المشتركة ايهمحمد عبد الحميد دمحم الشحات 643429 1331
 فاقوس الشهيدابراهيم صفا الثانوية اميرهمحمد عبد هللا عبد المقصود حسنين 648426 1332
 بلبيس خدماتبلبيس بنات بسنتمحمد ابراهيم فهمى ابراهيم 667739 1333
 بلبيس خدماتبلبيس بنات اسراءحاتم دمحم عبد الحميد شرف 667700 1334
 ديربنجم االلسعيد الثانوية االءفوزى دمحم نصر 519437 1335
 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات عثماناالءبدر الدين فتحى  510090 1336
 بلبيس بلبيسالثانوية بنات القديمة بسنتسامح عبد هللا عبد هللا االخرس 637871 1337
 ههيا كفرعجيبة الثانوية المشتركة االءالسيد رمضان علي 520090 1338
 منياالقمح منياالقمحالثانوية بنات اميرهاحمد سعيد خميس 642572 1339
 منياالقمح شلشلمونالثانوية بنات اسراءخالد عبد الفتاح عبد الصمد 643159 1340

 عميد الكلية رئيس عام اإلمتحان اسم مدخل البيانات
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-  
 بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات

 تربية رياضية بكلية رياضيه بنات الزقازيق
 االدارة المدرسة اسمالطالب الجلوسرقم م

 ابوحماد خدماتبحطيط الثانوية االءدمحم على دمحم حفنى 668864 1341
فصواللشموت الثانوية  اسراءعبدهللا محمود يوسف 280219 1342

 بنها المشتركه

فصواللشموت الثانوية  ايمانعبدالحميد دمحم تهامى 280337 1343
 بنها المشتركه

 غربالزقازيق خدماتالحرية الثانوية بنات ايمانعاطف ابوهاشم ابراهيم 510114 1344
 منياالقمح الصنافينالثانوية المشتركة اسماءدمحم عبدالوهاب على دراز 643325 1345
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية ايمانرمضان فتحى رجب شلبى 638989 1346
بسمهمحمد عبد العظيم عبد الحميد  638995 1347

 بلبيس انشاصالرمل الثانوية الطيب
 بلبيس انشاصالرمل الثانوية ابتسامرفاعى دمحم دمحم قروش 638961 1348
 فاقوس اكيادث المشتركة اسراءالدراوى ابراهيم السيد 647998 1349

 اسممدخاللبيانات رئيسعاماإلمتحان عميدالكلية
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