
أسماء الطالب المرشحين لحضور االختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية لاللتحاق بمدرسة 

 طبقا لكل محافظة2022-2021مياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى 

ميعاد االختبارالدرجةاسم المحافظهاالسمم

28011/09/2021اسيوطهشام صبرى محمد حسن1

28011/09/2021اسيوطيوسف عصمت يوسف شفيق2

28011/09/2021اسيوطمهاب عصام على سليمان3

28011/09/2021اسيوطمحمود احمد محمود نفادى4

28011/09/2021اسيوطثروت جرجس عوض جرجس5

28011/09/2021اسيوطابراهيم محمود احمد جادالمولى6

28011/09/2021اسيوطيوسف محمود السانوسي محمد7

28011/09/2021اسيوطمحمد منتصر احمد عبدالرحيم8

28011/09/2021اسيوطعبدالرحمن محمد عبدالستار قاسم9

28011/09/2021اسيوطعلى مظهر حلمي احمد جاد الرب10

28011/09/2021اسيوطعلى حسن احمد ابرهيم11

28011/09/2021اسيوطمصطفى محمد احمد حسين12

28011/09/2021اسيوطمحمد عمر احمد مهران13

28011/09/2021اسيوطعمر عالء حسن طيفور14

28011/09/2021اسيوطكريم السيد عبدالنبى محمد15

28011/09/2021اسيوطاحمد محمد حافظ حسين هريدى16

28011/09/2021اسيوطعبدالرحمن اسماعيل احمد عبدالكريم17

28011/09/2021اسيوطايهاب مصطفى عبدالعليم محمد18

28011/09/2021اسيوطمينا مبروك حسيب يونان19

28011/09/2021اسيوطاحمد عالء عبدالرحمن احمد20

28011/09/2021اسيوطاحمد جمال عالم احمد21

28011/09/2021اسيوطبسام مجدى نور الدين سيد22

28011/09/2021اسيوطهاشم وائل هاشم عبده23

28011/09/2021اسيوطابانوب مراد ناشد حمور24

28011/09/2021اسيوطمحمد محمود عبدالرازق محمد25

28011/09/2021اسيوطعز الدين مصطفى خيرى محمد26

28011/09/2021اسيوطاحمد عالء محمد محمود27

28011/09/2021اسيوطزياد صالح ثروت موسى28

28011/09/2021اسيوطمحمد صالح السيد محمود29

28011/09/2021اسيوطاحمد حسام احمد عبدالحليم30

28011/09/2021اسيوطمحمد منتصر احمد منصور31

28011/09/2021اسيوطمصطفى حسين احمد ثابت32

28011/09/2021اسيوطيسى صادق موسى عجبان33

28011/09/2021اسيوطكريم منتصر حسين عبدالحافظ34

28011/09/2021اسيوطمايز فوزى جميل ابراهيم35

28011/09/2021اسيوطجاسر محمد احمد محمد36

28011/09/2021اسيوطكيرلس اشرف مرزوق مجلع37

28011/09/2021اسيوطاحمد اسامه محمود احمد38

28011/09/2021اسيوطفادي سامح جاب هللا شلبي39

28011/09/2021اسيوطخالد امير عبد الرحمن محمد40

28011/09/2021اسيوطمينا امجد عبده عيسى41

28011/09/2021اسيوطسيال يسرى حسنى صادق42

28011/09/2021اسيوطاحمد ابراهيم محمود عبدالحفيظ43

2021-9-11المجموعة األولى ابتداءا من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 

2021-9-11المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 

2021-9-11المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الحادية عشر والنصف صباحا يوم السبت الموافق 



28011/09/2021اسيوطاسالم عصمت عبدالعظيم محمد44

28011/09/2021اسيوطعلي مصطفي محمد توفيق45

28011/09/2021اسيوطاكرم فكتور يعقوب عزيز46

28011/09/2021اسيوطمحمد بهاء صديق سيد47

28011/09/2021اسيوطعلي حسن علي عبد المنعم48

279.511/09/2021اسيوطيوسف منصور محمد حسن49

279.511/09/2021اسيوطمصطفى باهى عبدالرحمن محمد50

279.511/09/2021اسيوطيوسف احمد احمد محمد51

279.511/09/2021اسيوطمرواان عطيه  محمد فرماووي52

279.511/09/2021اسيوطيوسف طه عبدالمجيد تمام53

279.511/09/2021اسيوطنادر ممدوح فاروق مكين54

279.511/09/2021اسيوطمحمود احمد عبدالحارث همام55

279.511/09/2021اسيوطمحمد احمد محمد شحاته56

279.511/09/2021اسيوطمحمود ابوالعيون محمد عمرو57

279.511/09/2021اسيوطمحمد احمد حلمي محمد58

279.511/09/2021اسيوطمحمود عبده حلمي محمد59

279.511/09/2021اسيوطمحمد احمد على عبدالعال60

279.512/09/2021اسيوطمصطفى ابوضيف عباس محمد61

279.512/09/2021اسيوطعمر ماهر عبدالرحمن سطوحي62

279.512/09/2021اسيوطمحمد عداسي ابوخطوة متولي63

279.512/09/2021اسيوطابراهيم صقر ابوزيد حمدان64

279.512/09/2021اسيوطمارك نادر انسى وديع65

279.512/09/2021اسيوطعمر خليفه محمود محمد66

279.512/09/2021اسيوطمحمد جمال احمد عبدالجليل67

279.512/09/2021اسيوطمحمد مظهر عبدالعليم جعيدى68

279.512/09/2021اسيوطمينا عادل متري اسكاروس69

279.512/09/2021اسيوطبيشوى رأفت اسحق ابراهيم70

279.512/09/2021اسيوطيوسف محب أبوالسعود فرغلى71

27912/09/2021اسيوطمحمد محسن حسنى فرغلى72

27912/09/2021اسيوطمحمد نشات عبدالعليم نصير73

27912/09/2021اسيوطاحمد ايمن عبادي محمد74

27912/09/2021اسيوطجمال عبدالناصر مصطفى سيد75

27912/09/2021اسيوطاحمد رمضان احمد تمساح76

27912/09/2021اسيوطمحمود محروص فؤاد نفادى77

27912/09/2021اسيوطاحمد نبيل احمد مبارك78

27912/09/2021اسيوطكيرلس كمال خيرى وهيب79

27912/09/2021اسيوطمحمد صبري كمال عبدالقادر80

27912/09/2021اسيوطيوسف شعبان سيد محمد81

27912/09/2021اسيوطوسام اشرف منصور نسيم82

27912/09/2021اسيوطعبدهللا رفعت علي محمد83

27912/09/2021اسيوطهشام منصور عمران احمد84

27912/09/2021اسيوطمايكل ميالد زكريا اقالديوس85

27912/09/2021اسيوطماريو هاني فكري فهيم86

27912/09/2021اسيوطمصطفى يونس عبدهللا دسوقى87

27912/09/2021اسيوطمحمد مختار ابوزيد عبدالحافظ88

27912/09/2021اسيوطاحمد هريدى محمد فواز89

27912/09/2021اسيوطمحمد جمال فتحى ثابت90

27912/09/2021اسيوطاحمد عزت محمود ثابت91

2021-9-12المجموعة االولى ابتداءا من الساعة االتاسعة صباحا الى العاشرة صباحا يوم االحد الموافق 

2021-9-12المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشره ونصف الى الحادية عشر ونصف صباحا يوم االحد الموافق 



27912/09/2021اسيوطاحمد صالح الدين محمد عبدالعال92

27912/09/2021اسيوطحمدى ممدوح محمد فرغلى93

27912/09/2021اسيوطمحمد عصام عبدالنعيم حسين94

27912/09/2021اسيوطكريم عثمان محمد محمد95

27912/09/2021اسيوطأحمد حسام عبدالوهاب على96

27912/09/2021اسيوطعبدالرحمن على عبدالرحمن محمد97

27912/09/2021اسيوطعبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد98

27912/09/2021اسيوطالحسيني صفوت خيرى عبدالعال99

27912/09/2021اسيوطمحمود محمد سليمان عمر100

27912/09/2021اسيوطابراهيم خيري يوسف احمد101

27912/09/2021اسيوطاسماعيل خالد فوزى عبدالحافظ102

27912/09/2021اسيوطمحمد سمير محمد عطيه103

27912/09/2021اسيوطكريم احمد عبدالحق احمد104

27912/09/2021اسيوطاحمد حسن هاشم محمود105

27912/09/2021اسيوطاحمد رمضان احمد خالف106

27912/09/2021اسيوطيحيى زكريا عبدالظاهر شلتوت107

27912/09/2021اسيوطمحمد عادل مطاوع محمود108

27912/09/2021اسيوطيوسف عبد الباسط عبد الحميد109

27912/09/2021اسيوطديفيد مخلص لمعى جندى110

27912/09/2021اسيوطمحمد أحمد فاروق فرغلي111

27912/09/2021اسيوطمحمد نصار محمد عبدالعال112

27912/09/2021اسيوطرومانى جميل راتب جرجس113

27912/09/2021اسيوطبيتر عصام عزيز حبيب114

27912/09/2021اسيوطديمتريوس ايهاب انور امين115

27912/09/2021اسيوطإسماعيل رأفت أحمد عبد الرحيم116

27912/09/2021اسيوطمحمود محمد عبدالظاهر صابر117

27912/09/2021اسيوطمحمود خليل احمد محمد118

27912/09/2021اسيوطمحمد اسامة سيد حسانين119

27912/09/2021اسيوطمحمود حسين حسانين محمد120

27913/09/2021اسيوطمعتزباهلل سيد محمد رمضان121

27913/09/2021اسيوطحسام احمد عبدالفتاح عقيلى122

278.513/09/2021اسيوطيوسف اشرف محمد حسين123

278.513/09/2021اسيوطمحمد منصور نفادى محمد124

278.513/09/2021اسيوطالمصطفى هاشم نادى هاشم125

278.513/09/2021اسيوطعالء عزت عبدالقادر سيد126

278.513/09/2021اسيوطعبدهللا مجدى نور الدين سيد127

278.513/09/2021اسيوطكريم محمود حسين محمود128

278.513/09/2021اسيوطمحمد ابراهيم علي محمد129

278.513/09/2021اسيوطمحمد عبدالناصر دسوقى محمد130

278.513/09/2021اسيوطشادى لطفى سعيد جرجس131

278.513/09/2021اسيوطعمرو احمد هارون عبدالباري132

278.513/09/2021اسيوطاسالم يحيي عبدالعطيم رمضان133

278.513/09/2021اسيوطياسين اسامه ياسين على134

278.513/09/2021اسيوطعمرو خالد سيد محمد135

278.513/09/2021اسيوطاحمد محمد حسن اسماعيل136

278.513/09/2021اسيوطمحمود احمد على نجدى137

278.513/09/2021اسيوطيوسف محمد مهدى عبدالحكيم138

278.513/09/2021اسيوطاحمد مظهر مصطفى امير139

2021-9-13المجموعة االولى ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا الى العاشرة صباحا  يوم االثنين الموافق 

2021-9-12المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة ظهرا يوم االحد الموافق 



278.513/09/2021اسيوطعمرو احمد محمد حسن140

278.513/09/2021اسيوطمحمود محمد علي محمد141

278.513/09/2021اسيوطاحمد جمال عطاهلل محمد142

278.513/09/2021اسيوطمحمد صابر علي محمد143

278.513/09/2021اسيوطمصطفى عاطف خلف حسين144

278.513/09/2021اسيوطعبدالرحمن سيد عبدالكريم عبدالبارى145

278.513/09/2021اسيوطمحروس سيد محروس فرغلى146

278.513/09/2021اسيوطمحمد عبدالمالك حسانين حسين147

278.513/09/2021اسيوطرامى صابر مريد بطرس148

27813/09/2021اسيوطعبدالصمد صالح محمد احمد149

27813/09/2021اسيوطعمرو محمد احمد نصار150

27813/09/2021اسيوطمحمد زكريا محمد ابراهيم151

27813/09/2021اسيوطمروان مختار محمد عبدالحافظ152

27813/09/2021اسيوطعمر رمضان محمد عبدالحكيم153

27813/09/2021اسيوطيسى اشرف فصيح زاخر154

27813/09/2021اسيوطكريم جمال عبدالعليم عبدالمجيد155

27813/09/2021اسيوطمحمد نبيل عبدالعليم محمود156

27813/09/2021اسيوطعبدالرحمن خلف حسن محمد157

27813/09/2021اسيوطاحمد محمد عطيه فرغلى158

27813/09/2021اسيوطاحمد محمد عبدالرحيم محمد159

27813/09/2021اسيوطمحمد تاج الدين محمد عاشور محمد160

27813/09/2021اسيوطمحمود محمد فوزي عرابي161

27813/09/2021اسيوطمحمد عارف على همام162

27813/09/2021اسيوطمحمد عاصم محمد تامر163

27813/09/2021اسيوطفارس سامح عبدالرؤف حمدان164

27813/09/2021اسيوطاحمد ممدوح محمود احمد165

27813/09/2021اسيوطمحمد عبدالحميد احمد محمد166

27813/09/2021اسيوطعمرو جمال سيد حسين167

27813/09/2021اسيوطمحمود رائف محمد صديق168

27813/09/2021اسيوطحازم اسامه محمد نفادى169

27813/09/2021اسيوطنادر السيد حسين حسن170

27813/09/2021اسيوطعامر مظهر عبد العال علي171

27813/09/2021اسيوطيسي رأفت كمال جريس172

27813/09/2021اسيوطزياد سيد ابوزيد احمد173

27813/09/2021اسيوطابراهيم مصطفى عبدالمنعم عبدالعليم174

27813/09/2021اسيوطحسن صبرى سيد عبدالكريم175

27813/09/2021اسيوطعبدالرؤف حسن عبدالرؤف احمد176

27813/09/2021اسيوطمحمد اسام الدين انور محمد177

27813/09/2021اسيوطمحمد طه محمد احمد178

27813/09/2021اسيوطمصطفى موسى سليمان ابوضيف179

27813/09/2021اسيوطعبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد عبدالعال180

27814/09/2021اسيوطمحمدرمضان خضر بليغ181

27814/09/2021اسيوطمعتز بدر خليفه عبدالمعطي182

27814/09/2021اسيوطصالح الدين نصر مرزوق على183

27814/09/2021اسيوطمحمد صالح محمود محمد184

27814/09/2021اسيوطزياد محمد عبدالصبور عبدالنبى185

27814/09/2021اسيوطسيد عالء سيد ابوخشبه186

2021-9-14المجموعة االولى ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا الى العاشرة صباحا  يوم الثالثاء الموافق 

2021-9-13المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة ظهرا يوم االثنين الموافق 

2021-9-13المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشره ونصف الى الحادية عشر ونصف صباحا يوم االثنين الموافق 



27814/09/2021اسيوطعبدالرحمن محمود محمد محمود187

27814/09/2021اسيوطشوقى مصطفى عمر دياب188

27814/09/2021اسيوطمحمود أشرف خلف هراس189

27814/09/2021اسيوطاحمد يونس عبدالحميد احمد190

27814/09/2021اسيوطاحمد عبدالرحيم فوزي مصبح191

27814/09/2021اسيوطمحمد جابر حسان حسين192

27814/09/2021اسيوطابانوب فنجرى كرمى حفظ هللا193

27814/09/2021اسيوطاحمد كمال عبدالجواد محمود194

27814/09/2021اسيوطالبراء احمد محمد الطيب امين195

27814/09/2021اسيوطاحمد عثمان احمد شحاته196

27814/09/2021اسيوطمصطفى عماد على ناصر197

27814/09/2021اسيوطاحمد محمد ابراهيم زيدان198

27814/09/2021اسيوطابرهيم ممدوح راتب ابراهيم199

27814/09/2021اسيوطمحمد اشرف حمدى صادق200

27814/09/2021اسيوطزياد ياسر محمد سيد201

27814/09/2021اسيوطزياد احمد اسماعيل عبدالحافظ202

27814/09/2021اسيوطسالمه يوسف سمير جيد203

27814/09/2021اسيوطعبد الكريم عادل عبد الكريم رشوان سيد204

27814/09/2021اسيوطاكرم خالد احمد علي205

27814/09/2021اسيوطسيف عمران سيف النصر فرج هللا206

27814/09/2021اسيوطمحمد ثروت صالح جمعة207

27814/09/2021اسيوطاحمد حربي صالح عبدالحافظ208

27814/09/2021اسيوطيسى جمال زكى بشاى209

27814/09/2021اسيوطمحمود عادل جالل عبدالمجيد210

27814/09/2021اسيوطعمرو سامح عبدالحكيم أحمد محمود211

27814/09/2021اسيوطعمار علي عبد الحميد212

27814/09/2021اسيوطيوسف شعبان مصطفي احمد213

27814/09/2021اسيوطنادر عاطف فهمى وهيب214

27814/09/2021اسيوطاحمد ماجد حسب النبي مرعي215

27814/09/2021اسيوطيوسف ابوسيف صدقى صادق216

27814/09/2021اسيوطعبدالرحمن مسعد عبدالتواب عبدهللا217

27814/09/2021اسيوطمحمود مصطفي محمود عبد العال218

27814/09/2021اسيوطفارس سيد على محمد219

27914/09/2021قناتركى عبدالناصر تركى محمد1

27914/09/2021قنامحمد احمدفهمى صالح فهمى2

27814/09/2021قنامحمد جمال صديق عمران3

27814/09/2021قنامحمد صالح ابو القاسم4

27814/09/2021قنامحمد عبد الباسط مصطفى حفني5

27514/09/2021قنافايز سعد فايز احمد6

27414/09/2021قناابراهيم حماده مأمون احمد7

27414/09/2021قنامحمد محمود عزب بسطاوى8

27414/09/2021قنافهد سيد فهيم احمد9

27414/09/2021قنامحمد عبد الغني عطا هللا عبد الرحيم محمود10

27714/09/2021الوادي الجديدمحمد عبدهللا محمد حسين1

27614/09/2021الوادي الجديدأحمد إبراهيم عبد الوهاب عبد العواض2

27214/09/2021الوادي الجديداحمد محمد حسن احمد3

271.514/09/2021الوادي الجديدعبد الرحمن يحى كامل عبد الرحمن4

270.514/09/2021الوادي الجديدعادل عيسي فخري سليمان5

2021-9-14المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشره ونصف الى الحادية عشر ونصف صباحا يوم الثالثاء الموافق 

2021-9-14المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة ظهرا يوم الثالثاءالموافق 



27014/09/2021الوادي الجديدعبدالرحمن حامد محمد محمود6

27114/09/2021البحر األحمريوسف اسماعيل حسن جنيدى1


