
أسماء الطالب المرشحين لحضور االختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية 

 2022-2021لاللتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى 

طبقا لكل محافظة

ميعاد االختبارالدرجةاسم المحافظهاالسمم

279.506/09/2021بنى سويفعبد التواب ابراهيم عبد التواب مصطفي1

279.506/09/2021بنى سويفمحمد ابوهشيمه عطيه طلب2

279.506/09/2021بنى سويفاحمد محمد فتحى قرنى3

279.506/09/2021بنى سويفزياد احمد رمضان  محمد علي4

279.506/09/2021بنى سويفمصطفي ماهر يونس عبدالعال5

279.506/09/2021بنى سويفمصطفى محمد عزمي محمد6

279.506/09/2021بنى سويفاحمد عيد عبدهللا احمد7

06/09/2021محجوببنى سويفادم محسن محمد علي عبدالعال8

279.506/09/2021بنى سويفزياد عالء فرج على 9

279.506/09/2021بنى سويفمصطفي احمد حلمي الهم10

279.506/09/2021بنى سويفمحمد ناصر هاشم محمد11

279.506/09/2021بنى سويفمحمد مجدي محمد بركات12

27906/09/2021بنى سويفذياد محمد فرج زكى13

27906/09/2021بنى سويفمحمد تامر محمد هاشم14

27906/09/2021بنى سويفاحمد شعبان بشريده اسماعيل15

27906/09/2021بنى سويفمصطفى ماهر سيد عبدهللا16

27906/09/2021بنى سويفاحمد عبدالحافظ عبدهللا محمد17

27906/09/2021بنى سويفمحمد شعبان محمود نصر18

27906/09/2021بنى سويفخالد حسين عشري عبدالنظير19

27906/09/2021بنى سويفزياد عربى محمد جمعه20

27906/09/2021بنى سويفمحمد شعبان عبدالقادر راشد21

27906/09/2021بنى سويفزياد محمد عيد جبر22

27906/09/2021بنى سويفاحمد شافعى محمد محمد23

27906/09/2021بنى سويفيوسف محمود كمال سيد أحمد24

27906/09/2021بنى سويفمحمد طارق محمد عويس25

27906/09/2021بنى سويفمحمد سيد قرنى ابوزيد26

27906/09/2021بنى سويفاسامه رفاعي فكري سلمان27

27906/09/2021بنى سويفعبد الرحمن أيمن عبد هللا شحاته28

27906/09/2021بنى سويفسيف الدين تامر فاروق كامل29

27906/09/2021بنى سويفاحمد ابوالسعود ابراهيم30

27906/09/2021بنى سويفمعتز محمد عبده علي31

27906/09/2021بنى سويفعبدالرحمن ناجى عبدالعظيم بكر32

27906/09/2021بنى سويفيوسف سيد محمود سيد33

27906/09/2021بنى سويفمحمد نصر محمد عبد الجواد34

27906/09/2021بنى سويفعبدهللا ياسر حسن وزير35

27906/09/2021بنى سويفمصطفي منتصر عبد الللطيف محمد36

27906/09/2021بنى سويفمحمد موسى على موسى37

27906/09/2021بنى سويفيوسف شعبان عبدالجيد سلطان38

27906/09/2021بنى سويفاحمد عمرو شعبان محمد39

27906/09/2021 بنى سويفعبدهللا أسامة حامد محمد40

المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الحادية عشر والنصف صباحا 

2021-9-6يوم االثنين الموافق 
المجموعة األولى ابتداءا من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا 



27906/09/2021سويف بنىيوسف سيد محمد ابراهيم41

27906/09/2021بنى سويفعمر محمود سليمان ابوالعنين42

278.506/09/2021بنى سويفعمر محمد مراد عبدالرازق43

278.506/09/2021بنى سويفمحمد احمد شكرى رياض44

278.506/09/2021بنى سويفخالد ناصر يسين عبدالسالم45

278.506/09/2021بنى سويفمحمد عبدالعظيم عطية جوده46

278.506/09/2021بنى سويفاحمد محمود محمد شعبان47

278.506/09/2021بنى سويفعبدالرحمن احمد سعيد احمدالجاللي48

278.506/09/2021بنى سويفزياد حسام معوض محمد49

278.506/09/2021بنى سويفعمار احمد مصطفى محسب50

278.506/09/2021بنى سويفاحمد كمال محمد حسين51

278.506/09/2021بنى سويفمحمد احمد فؤاد اسعد52

27806/09/2021بنى سويفيوسف ايهاب يحيا عبدالسيد53

27806/09/2021بنى سويفعبدالرحمن اشرف عقل عبدالقوى54

27806/09/2021بنى سويفحازم ابو الخير بدوي عبد هللا55

27806/09/2021بنى سويفاسالم شعبان سليمان محمد56

27806/09/2021بنى سويفزياد محمد عبدهللا محمد57

27806/09/2021بنى سويففارس جنيدي عبدالتواب جنيدي58

27806/09/2021بنى سويفمصطفى ابراهيم شعبان رياض59

27806/09/2021بنى سويفزياد احمد محمد حامد60

27807/09/2021بنى سويفيوسف حسين أحمد محمود61

27807/09/2021بنى سويفعمرو رمضان محمد طه محمد62

27807/09/2021بنى سويفمحمد يسن طه محمد63

27807/09/2021بنى سويفمحمد احمد خيري زهران64

27807/09/2021بنى سويفزياد محمود عبدالحميد رياض65

27807/09/2021بنى سويفمحمود احمد محمد جودة66

27807/09/2021بنى سويفمحمد اشرف مصطفى قرنى67

27807/09/2021بنى سويفاسالم تمام سيد تمام68

27807/09/2021بنى سويفمحمود جمعه عبدالقادر راشد69

27807/09/2021بنى سويفالمحمدي احمد محروس بدر70

27807/09/2021بنى سويفميالد عماد بولس عبده71

27807/09/2021بنى سويفيوسف حسن عمار محمد72

27807/09/2021بنى سويفمحمد سعد محمود احمد73

27807/09/2021بنى سويفيوسف حمادة حسين صالح74

27807/09/2021بنى سويفمصطفى احمد جابر محمد75

27807/09/2021بنى سويفزياد اشرف عبدالعزيز حسين76

27807/09/2021بنى سويفمحمد مجدي عبد الصمد على77

27807/09/2021بنى سويفمصطفى محمود أحمد عيسى78

27807/09/2021بنى سويفبالل محمد حمدهللا عبد الوهاب79

27807/09/2021بنى سويفعبد الرحمن عبد الناصر رمضان80

27807/09/2021بنى سويفطارق رفعت محمد على81

27807/09/2021بنى سويفيوسف محمد عبدالحميد محمد82

277.507/09/2021بنى سويفمحمود ثابت محمد مهنى83

277.507/09/2021بنى سويفيوسف فراج محمد رزق84

277.507/09/2021بنى سويفمحمد ايمن شمس الدين مفتاح85

277.507/09/2021بنى سويفبيتر عادل صبرى قلينى86

277.507/09/2021بنى سويفعمار محمد مصطفى محمد87

277.507/09/2021بنى سويفمحمد احمد بدوي طه88

277.507/09/2021بنى سويفمحمد على نورالدين احمد89

المجموعة األولى ابتداءا من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا

المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة  ظهرا 

المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الحادية عشر والنصف صباحا 

2021-9-7يوم الثالثاء الموافق 



277.507/09/2021بنى سويفمحمود مصطفي حجاج مهدي90

277.507/09/2021 بنى سويفمجدي محمود أسماعيل محمود91

277.507/09/2021بنى سويفاحمد سامى حسن محمود92

27707/09/2021بنى سويفعبد هللا احمد عبد هللا احمد93

27707/09/2021بنى سويفزياد مختار حسن سليمان94

27707/09/2021بنى سويفعبد هللا محمود عبد الوهاب محمد95

27707/09/2021بنى سويفاحمد عبدهللا علي عبدالغفار96

27707/09/2021بنى سويفريمون رومانى قدري شحاته97

27707/09/2021بنى سويفعبدهللا سيد محمد سيد98

27707/09/2021بنى سويفمايكل مدحت ماهر صديق99

27707/09/2021بنى سويفبالل شحاتة جابر حسن100

27707/09/2021بنى سويفيوسف حمادة عبدهللا ابراهيم101

27707/09/2021بنى سويفزياد احمد بكرى صالح102

27707/09/2021بنى سويفمحمد يحى احمد عيد103

27707/09/2021بنى سويفعمر عادل جابر احمد104

27707/09/2021بنى سويفيوسف خميس فتحى محمد105

27707/09/2021بنى سويفابراهيم ياسر سيد محمد106

27707/09/2021بنى سويفمحمود جمال احمد قرني107

27707/09/2021بنى سويفيوسف عبد الناصر جابر صديق108

27707/09/2021بنى سويفمروان ايمن سيد امين109

27707/09/2021بنى سويفمحمد خيرى جمعة فرج هللا110

27707/09/2021بنى سويفعصام توفيق محمد توفيق111

27707/09/2021بنى سويفاسالم نجم الدين حسين عبداللطيف112

27707/09/2021بنى سويفمعاز محمود على احمد113

27707/09/2021بنى سويفعبدهللا محمد عبدالرحمن محمد114

27707/09/2021بنى سويفمحمود محمد عبدالدايم حسين115

27707/09/2021بنى سويفعلى عماد على هالل116

27707/09/2021بنى سويفعبدالرحمن سيد محمد محمد117

27707/09/2021بنى سويفمحمود فتحي احمد ابو الليل118

27707/09/2021بنى سويفعمرو رمضان محمد طه119

27707/09/2021بنى سويفاحمد محمد عطوة عبد العظيم120

27708/09/2021بنى سويفاحمد غانم ابراهيم سعد121

27708/09/2021بنى سويفاحمد محمد سيد حسين122

27708/09/2021بنى سويفمحمد محمود بكري محمد123

27708/09/2021بنى سويفاحمد كامل سيد كامل124

27708/09/2021بنى سويفاحمد محمد شكري عويس125

27708/09/2021بنى سويفمحمد مختار رجب محمود126

27708/09/2021 بنى سويفاحمد محمد محمد مهدى127

27708/09/2021بنى سويفجوفانى وليد ماهر روفائيل128

27708/09/2021سويف بنىمصطفى احمد سيد امين129

276.508/09/2021بنى سويفاحمد االمير احمد سعد علي130

276.508/09/2021بنى سويفعمرو عاصم على احمد131

276.508/09/2021بنى سويفاحمد فتحى رمضان سعيد132

276.508/09/2021بنى سويفاحمد جمال فتحي عبدالعليم133

276.508/09/2021بنى سويفمحمد ايمن محمد فرج برعي134

276.508/09/2021بنى سويفيوسف أحمد رفعت عبد اللطيف135

276.508/09/2021بنى سويفعبدهللا مهدي علي مهدي136

276.508/09/2021بنى سويفمحمود انور محمد قرنى137

276.508/09/2021بنى سويفمحمد ممدوح ابراهيم محمد138

276.508/09/2021بنى سويفمصطفي ياسر عبدالفتاح عويس139

276.508/09/2021بنى سويفمحمد عبدالعظيم عبدالخالق عبدالعليم140

المجموعة األولى ابتداءا من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا 

المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة  ظهرا 

2021-9-8يوم االربعاء الموافق 



276.508/09/2021بنى سويفخالد محمود احمد قرنى141

276.508/09/2021بنى سويفاحمد محمد سيد محمد142

276.508/09/2021بنى سويفمحمد طه عطا محمد143

276.508/09/2021بنى سويفمحمد حسين محمد حسن144

276.508/09/2021بنى سويفسيد على على موسى145

276.508/09/2021بنى سويفأحمد رجب عبد هللا146

276.508/09/2021بنى سويففالح عصام حسن محمد147

276.508/09/2021بنى سويفأسامة عادل ميهوب أحمد148

276.508/09/2021 بنى سويفرحيم محمد ربيع نادى149

276.508/09/2021سويف بنىبولس ايمن نصيف ونس150

08/09/2021محجوبالفيوممازن سامح محمود مرزوق1

28008/09/2021الفيوممهند نشأت عبدالفضيل عبدالقادر2

27908/09/2021الفيوممحمد لطفي حمدي عبد اللطيف3

27908/09/2021الفيوممحمد سيد مرسي مصطفى مرسي4

27808/09/2021الفيومعلي عبد الحميد حسن عبد الحميد5

27808/09/2021الفيومزياد شعبان عبد السالم6

277.508/09/2021الفيوممروان مصطفي عويس عوض حسان7

27708/09/2021الفيومأحمد جمال أحمد عويس8

27708/09/2021الفيومزياد اشرف خليفه محمد9

27708/09/2021الفيوممحمد سلومه عبدالسالم ابراهيم10

08/09/2021محجوبالفيومأحمد سامح محمود مرزوق11

08/09/2021محجوبالفيوممحمد سامح محمود مرزوق12

276.508/09/2021الفيومجمعه احمد جمعه عبدالرحمن روبي13

27608/09/2021الفيوممحمد تامر محمد صبحي14

27608/09/2021الفيومحسام رمضان طه محمد15

27608/09/2021الفيومنادى اسامه نادى شاكر16

27608/09/2021الفيومعبدالرحمن حسين موسى محمد17

27608/09/2021الفيوماحمد محمد سعد علي حسن18

275.508/09/2021الفيومعبدهللا طه عبدهللا رجب19

275.508/09/2021الفيومعبدالرحمن احمد عيد عزمي20

275.508/09/2021الفيوممحمد حسني بركات عبدالفتاح21

27508/09/2021الفيوممحمد جمال عبد الواحد جاد22

27508/09/2021الفيوممحمود مصطفى رمضان محمد23

27508/09/2021الفيوميوسف جمعه جوده خيرهللا24

27508/09/2021الفيومباسم محمد شعبان محمد عبد العزيز25

27909/09/2021المنيايوسف حمدى شعبان احمد على1

27909/09/2021المنيامحمد عبدالعظيم سعدالدين مصطفى2

27909/09/2021المنيامحمد خالد محمد حسانين3

27809/09/2021المنياكامل محمد كامل محمد4

27809/09/2021المنيامصطفى نبيل محمد فرج مبارك5

27809/09/2021المنياعبد الرحمن محمد محمود عثمان6

27809/09/2021المنياحازم اسامه طه عبدالمالك7

27809/09/2021المنيااحمد سيد عبدالنعيم سيد محمد8

27709/09/2021المنياعبدهللا أدهم رجب عبدالحليم9

27709/09/2021المنيامحمد احمد محمد عبد الحميد10

27709/09/2021المنياعادل واصف نجيب دوس11

27709/09/2021المنيامعاذ ياسر محمد درويش12

27709/09/2021المنياأحمد عالء فاروق محمد13

276.509/09/2021المنيامحمد هاني محمد رشاد14

27609/09/2021المنيامحمد هانى زكريا نبوى15

المجموعة األولى ابتداءا من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا 

المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الحادية عشر والنصف صباحا

2021-9-9يوم الخميس الموافق 

المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة  ظهرا 



27609/09/2021المنياصالح عبدهللا صالح عنتر16

27609/09/2021المنيامحمد علي شعبان علي17

27609/09/2021المنيااسامه محمود محمد قطب احمد18

27609/09/2021المنيامحمد محمود محمد عطاي19

27609/09/2021المنياايمن احمد محمد صالح الدين محمد20

275.509/09/2021المنياعلى حسن فؤاد مزيون21

27509/09/2021المنياضياء الدين متولى عبدالستار عمر22

27509/09/2021المنياعبدهللا محمد عبدالواحد محمد23

27509/09/2021المنيازياد علي احمد عبدالحميد24

27509/09/2021المنياابانوب باسم فوزى انيس25

27509/09/2021المنيامحمود على عمر عبدالعزيز26

27509/09/2021المنياسيد معتوق سيد معتوق السيد27

27509/09/2021المنيااسالم عالء احمد عبدالناصر28

المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الحادية عشر والنصف صباحا


