
أسماء الطالب المرشحين لحضور االختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية لاللتحاق بمدرسة مياه 

 طبقا لكل محافظة2022-2021الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى 

ميعاد االختبارالدرجةالمحافظهاالسمم

28015/09/2021سوهاجطاهر اشرف عماره محمد1

28015/09/2021سوهاجمحمد احمد محمد عطي2

28015/09/2021سوهاجمحمد القذافي احمد الديواني3

28015/09/2021سوهاجمحمد يحى السيد عبد السالم4

28015/09/2021سوهاجعبدالرحمن ابراهيم حسن ابراهيم5

28015/09/2021سوهاجمحمد عبدالرازق عبدالخالق علي6

28015/09/2021سوهاجمحمود محمد محمد علي بخيت7

28015/09/2021سوهاجحسام محمد السيد محمد8

28015/09/2021سوهاجزياد محمد رشاد محمد محمود9

28015/09/2021سوهاجحسام حسين زكي حسين10

28015/09/2021سوهاجمحمد حسن محمد سليمان11

28015/09/2021سوهاجديفيد نشات وليم سامى ساويرس12

28015/09/2021سوهاجمحمد عمر محمد احمد عبدهللا13

28015/09/2021سوهاجعبدالرحمن محمد ابوضيف حسان14

28015/09/2021سوهاجمحمد مؤمن بخيت محمد15

28015/09/2021سوهاجمحمود سيد محمود محمد16

28015/09/2021سوهاجمحمد ايمن محمد محمود17

28015/09/2021سوهاجمحمود احمد عبد العزيز عبد المعين18

28015/09/2021سوهاجحسين صبور رجب حسين19

28015/09/2021سوهاجمروان محمد حسن محمود20

28015/09/2021سوهاجمروان ابوالحجاج مبارك ابوبكر21

28015/09/2021سوهاجفادي فرج محمد حسين22

279.515/09/2021سوهاجعبدالحليم السيد عبدهللا علي ابراهيم23

27915/09/2021سوهاجمحمود عبدالناصر سليم عبداللطيف24

27915/09/2021سوهاجماجد مدحت عزت عبد المسيح25

27915/09/2021سوهاجمحمود محمد االمير السيد26

27915/09/2021سوهاجعبدالرحمن السيد فاروق على27

27915/09/2021سوهاجاحمد محمد السيد السايح عبدهللا28

27915/09/2021سوهاجمحمود الجارحى ابراهيم محمد ابراهيم29

27915/09/2021سوهاجمحمود نصر بخيت عبدالعال30

27915/09/2021سوهاجعبدالرحمن عادل عبدالحميد عبدالرحمن31

27915/09/2021سوهاجطه جابر فهمي احمد32

27915/09/2021سوهاجعبد هللا ناصر عبد هللا عبد الرحمن33

27915/09/2021سوهاجذكريا جمال قدرى احمد34

27915/09/2021سوهاجعمرو السيد خيري عبد النعيم35

27915/09/2021سوهاجزياد اسامه امام عالم36

278.515/09/2021سوهاجكريم حاتم عبدالرحمن السيد37

27815/09/2021سوهاجبسام ايمن محمد خليفه38

27815/09/2021سوهاجمروان ايمن محمد محمد39

27815/09/2021سوهاجعبد الرحيم محمد عبد الرحيم علي40

27815/09/2021سوهاجيوسف عالء ربيع السيد41

2021-9-15المجموعة األولى ابتداءا من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا يوم االربعاء الموافق 

2021-9-15المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الحادية عشر والنصف صباحا يوم االربعاء الموافق 

2021-9-15المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة ظهرا يوم االربعاء الموافق 



27815/09/2021سوهاجعبدهللا ايمن محمد عبدالجواد42

27815/09/2021سوهاجحسام بخيت عبدالعال محمد43

27815/09/2021سوهاجيوسف عاطف البدرى السيد محمد44

27815/09/2021سوهاجمصطفى سيد حسن سالمان45

27815/09/2021سوهاجاحمد عطيه عبدالجواد عطيه46

27815/09/2021سوهاجخالد احمد على احمد على خليل47

27815/09/2021سوهاجالسيد علي بخيت احمد48

27815/09/2021سوهاجحسام حسن شحاتهعبد الشفوق49

27815/09/2021سوهاجعمرو حسام عبد الرحمن السيد50

27815/09/2021سوهاجاحمد محمد ابوضيف حسان51

27815/09/2021سوهاجكريم محمد البدرى اسماعيل52

27815/09/2021سوهاجنادر السيد راغب حمدان53

27815/09/2021سوهاجخالد ثروت ظهير على54

27815/09/2021سوهاجاحمد محمد السيد محمد بخواجى55

27815/09/2021سوهاجشهاب الدين شعبان فاروق محمد56

27815/09/2021سوهاجأحمد أبوالحمد خلف هللا رشوان57

27815/09/2021سوهاجعبدهللا نبيل شيخون محمود58

27815/09/2021سوهاجمحمد ايهاب عبداللطيف احمد سالم59

27815/09/2021سوهاجعمر محمد محمد فرغلى60

27816/09/2021سوهاجاحمد فرغل الطاهر  فرغلي 61

27816/09/2021سوهاجهيثم هشام حسن عبدهللا62

27816/09/2021سوهاجمحمد احمد السيد هاشم 63

27816/09/2021سوهاجمحمود منصور السيد منصور64

27816/09/2021سوهاجمحمد ايمن محمد علي65

27716/09/2021سوهاجيوسف مصطفى أحمد مصطفى66

27716/09/2021سوهاجمحمد عصام محمد سفين67

27716/09/2021سوهاجمحمد السيد  حسين عبد العال68

27716/09/2021سوهاجاحمد سامح عبدالناصر دسوقى69

27716/09/2021سوهاجيوسف محمد بخيت محمد محمد70

27716/09/2021سوهاجعلى عميد احمد عبد الرحيم71

27716/09/2021سوهاجاحمد جمال شعبان محمود72

27716/09/2021سوهاجاندرو ايهاب صابر غالى73

27716/09/2021سوهاجاحمد ابوالفتوح السيد محمد محمود74

27716/09/2021سوهاجمينا رأفت لبيب عطا هللا75

27716/09/2021سوهاجمحمد وليد محمد حسن76

27716/09/2021سوهاجزياد محسن علي محمد77

27716/09/2021سوهاجيوسف عالء محمد هاشم78

27716/09/2021سوهاجبافلي سعد سعيد امين79

27716/09/2021سوهاجهانى سالمه هنى الضبع80

27716/09/2021سوهاجعبد الرحمن أيمن عبد الصبور حلبي81

27716/09/2021سوهاجعبدالرحمن محمود عثمان ابوبكر82

27716/09/2021سوهاجالقسام عبدالمنعم أحمد83

27716/09/2021سوهاجمحمد وليد جابر احمد84

27716/09/2021سوهاجاسالم ضاحي عثمان محمد 85

27716/09/2021سوهاجعلي محمود علي محمود86

27716/09/2021سوهاجمحمود اشرف صبرى احمد87

2021-9-16المجموعة األولى ابتداءا من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق 

2021-9-16المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الحادية عشر والنصف صباحا يوم الخميس الموافق 



27716/09/2021سوهاجايهاب احمد اسماعيل محمد محمد88

27816/09/2021االقصرمحمد النعماني محمد النعماني1

27816/09/2021االقصرمحمد عثمان الضوى احمد2

27816/09/2021االقصرمينا ممدوح عبد هللا جرجس بخيت3

277.516/09/2021االقصرهشام عبدالحميد ابراهيم4

27716/09/2021االقصرمحمد منصور محمد محمود5

27716/09/2021االقصريوسف جمال فتحى صالح6

27716/09/2021االقصرمحمد محمود رحاب السيد7

27716/09/2021االقصرمحمد السيد عبد الرضي محمد8

27616/09/2021االقصرفارس أحمد سعد على9

27616/09/2021االقصرعبد هللا حسين احمد طه10

27516/09/2021االقصرمحمود محمد امين محمود علي11

27516/09/2021االقصرمحمود حسن عبد الباري محمد12

27516/09/2021االقصرأحمد محمد عبدالرازق محمد13

27516/09/2021االقصرمحمد السيد زيدان حسين14

27416/09/2021االقصراحمد على عبدالفتاح صادق15

27416/09/2021االقصرمحمد رمضان محمد حسين16

27416/09/2021االقصرمصطفي احمد عبد الباسط احمد17

27416/09/2021االقصرمحمد جابر محمد عيد18

27316/09/2021االقصراسالم انور محمد احمد19

27316/09/2021االقصرمصطفى حمدى عبد الهادى متولى20

27316/09/2021االقصرمكاريوس نبيل كامل عبدالمسيح21

27316/09/2021االقصرمحمد السيد عبدالعال محمد22

27316/09/2021االقصرمصطفى محمد شعيب الضوي23

28018/09/2021اسوانمصطفي محمد المصري محمد ابو زيد1

28018/09/2021اسوانيوسف أبوزيد محمد أبوزيد2

28018/09/2021اسواناحمد عبدالحميد محمد على3

28018/09/2021اسوانعالء احمد محمد امين4

28018/09/2021اسوانمصطفى محمد شعبان محمد5

28018/09/2021اسوانعبد هللا نصر رزق عبد الحافظ6

28018/09/2021اسوانحسانين جمال محمد حسانين7

28018/09/2021اسوانمصطفى جمعة السيد عبدالدايم8

28018/09/2021اسواناسالم احمد طه عبدالرحمن 9

28018/09/2021اسوانعمرو صالح حسين حسن10

28018/09/2021اسوانعبدالرحمن محمود احمد فارس11

279.518/09/2021اسوانمحمد جمعه ابراهيم عبدالرضى12

279.518/09/2021اسوانكريم عمر عبد الحميد أحمد13

27918/09/2021اسوانيوساب عماد عبيد عبدالسيد14

27918/09/2021اسوانعبدالرحمن محمود نوبى عى15

27918/09/2021اسوانطه طارق مصطفي طه عوض16

27918/09/2021اسوانعبدهللا محمد يونس موسي17

27918/09/2021اسوانأحمد محمد أحمد على18

27918/09/2021اسوانزياد عبدالراضى حسن ابراهيم19

27918/09/2021اسوانمحمود حامد بكرى توفيق20

27918/09/2021اسوانزياد محمود حسين ابراهيم محمد21

27918/09/2021اسوانعبد الرحمن حامد محمود عبدهللا22

27918/09/2021اسوانفارس أحمد حسين إبراهيم23

2021-9-18المجموعة الثانية ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الحادية عشر والنصف صباحا يوم السبت الموافق 

2021-9-18المجموعة األولى ابتداءا من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 

2021-9-16المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 



27918/09/2021اسوانمحمد طلعت ادم عبدالمتعال24

27918/09/2021اسوانعبد الرحمن محمد عطيتو سيد25

27818/09/2021اسوانمحمود أحمد محمود عبدالقوى عثمان26

27818/09/2021اسواناحمد عبدالراضى محمد حسين27

27818/09/2021اسوانمؤمن اشرف موسى حسين محمد28

27818/09/2021اسوانمحمد حسن همام حسنين29

27818/09/2021اسوانمصطفى احمد سعيد محمد مدنى30

27818/09/2021اسوانعمرو احمد محمد يوسف عمر31

27818/09/2021اسوانخالد محمد رشدى محمد32

27818/09/2021اسوانبيشوى رومانى بدير روفائيل33

27818/09/2021اسواناحمد حمدى محمد مكى34

27818/09/2021اسوانمحمد سعيد محمد حسن35

27818/09/2021اسواناحمد محمد احمد عوض هللا36

27818/09/2021اسوانعبدالرحمن محمد منصور احمد عباس37

27818/09/2021اسوانمحمد احمد عبدالكريم السيد38

27818/09/2021اسواناسامة السيد محمود حسن39

27818/09/2021اسوانمحمد نبيل عبدالعال محمد40

27818/09/2021اسوانيوسف عز الدين يوسف حسن41

27818/09/2021اسوانابراهيم عمرو عبدالفتاح السيد42

27818/09/2021اسوانجمال أحمد عبدالحافظ حسين43

27818/09/2021اسوانعبدالرحمن ناصر عبدالعال محمد44

27818/09/2021اسوانمحمد احمد محمد محمد على45

278.0018/09/2021اسواناحمد مصطفى احمد عبدهللا46

27818/09/2021اسوانسيف محمد محمود عبدالرازق47

27818/09/2021اسواناحمد شلبى حسين ابراهيم48

27818/09/2021اسوانكيرلس شنودة جندى جورجى49

27818/09/2021اسوانمحمد حسين احمد محمود50

27818/09/2021اسوانيوسف مصطفى يوسف عبدالستار51

27818/09/2021اسوانمحمد احمد حمدى محمد52

27818/09/2021اسوانيوسف عبدالماجد شعبان السيد 53

27818/09/2021اسوانحسام خالد نوبي زكي54

27818/09/2021اسوانعمرو احمد عبدالصبور مهلل55

27818/09/2021اسواناحمد مجدى سيد احمد56

27818/09/2021اسوانيوسف يونس أمين محمود57

277.518/09/2021اسوانمصطفى محمد سلطان محمد58

27718/09/2021اسوانابراهيم اشرف عبدالرضى مصطفى59

27718/09/2021اسوانحسن حجاجى محمد عبدالمجيد60

27719/09/2021اسوانباسم منتصر نجيب غالى61

27719/09/2021اسواناحمد محمد موسى محمد ادريس62

27719/09/2021اسوانمحمد احمد عبدالعزيز يونس63

27719/09/2021اسوانمحمد رجب اسماعيل عرابي64

27719/09/2021اسوانعلي محمود علي محمد65

27719/09/2021اسوانخالد صالح عبدالعال حسين شريف66

27719/09/2021اسوانمحمد ممدوح محمد ابراهيم67

27719/09/2021اسوانزياد محمود فتحي محمود68

27719/09/2021اسوانيوسف عالء الدين حسين آدم69

27719/09/2021اسواناحمد عبد الاله عبد الكريم محمود70

27719/09/2021اسوانمحمد عبد الصبور محمد عبد الباسط71

2021-9-18المجموعة الثالثة ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 

2021-9-19المجموعة األولى ابتداءا من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا يوم االحد الموافق 



27719/09/2021اسوانعلى صالح محمد سيد72

27719/09/2021اسوانطارق محمد عبدالعال إبراهيم73

27719/09/2021اسوانمحمد عاطف حسين محمد74

27719/09/2021اسوانمحمد عادل أحمد عبد الرازق75

27719/09/2021اسوانالليثى بدوى احمد الليثى76

27719/09/2021اسواناحمد مدنى احمد مدنى77

27719/09/2021اسواناسالم عادل  صابر بمنى78

27719/09/2021اسوانمحمود سيد عبدالحفيظ زكى79

276.519/09/2021اسوانعبد الرحمن خميس سيد احمد80

276.519/09/2021اسوانرمضان بيومى محمد السيد كليب81

27619/09/2021اسوانعلى محمد هاشم امين82

27619/09/2021اسوانفام أيوب بشير عبدالسيد83

27619/09/2021اسوانسامح يسرى عدلى موسى84

27619/09/2021اسوانحمزه عبدالباسط احمد سالم85

276.0019/09/2021اسوانمحمد عبدالرحمن يونس حسين محمد86

27619/09/2021اسوانابراهيم عبد الباسط محمد حسن87

27619/09/2021اسوانحسن عبدالناصر حسن موسى علي88

27619/09/2021اسوانمصطفى احمد خليل ادم89

27619/09/2021اسوانحسين محمد عبدالحافظ السيد90

27619/09/2021اسواناحمد زكريا ركابى حسانين91

27619/09/2021اسوانمحمد محي الدين السيد احمد92

27619/09/2021اسوانسيف عادل طلحه احمد93

27619/09/2021اسوانعبد هللا محمود محمد االمين محمد94

27619/09/2021اسوانأحمد السيد محمد عبدالرحيم السيد95

27619/09/2021اسوانغانم يونس عبدالصبور حماد96

27619/09/2021اسوانخالد ابوالحسن راضى احمد97

27619/09/2021اسواناحمد محمد مصطفى احمد98

27619/09/2021اسواناحمد ايمن بكري عطيتو99

27619/09/2021اسواناحمد عويس فتحيى عبد الرضى100

27619/09/2021اسواننور شاكر مصطفى محمد101

27619/09/2021اسواناشرف محمد ادم محمد102

27619/09/2021اسوانأحمد ناجح أحمد طاهر103

27619/09/2021اسوانمهند محمد فهمي موسي حماد104

27619/09/2021اسوانمحمود زكريا سيد محمد105
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