
ندسة القوى واالالت الكهربية نتيجة امتحان تحريرى للمهندس - تخصص: 

العنوانالتخصصاالسممسلسل

دنشواىكهرباءدمحم سمير محمود زايد١

الخطاطبة السادات منوفيةقوى كهربية و االتدمحم كمال ابراهيم دمحم عبد الاله٢

البرالشرقى /شبين الكومقوى كهربائيةاحمد محروس شفيق حمودة٣
زاويه جروانكهرباءاحمد رشدي عبد الهادي عبد الكريم٤

بره العجوز كهرباء احمد دمحم حامد فرحان ٥
سبك الضحاككهرباءاحمد دمحم سامي صبري قطقط٦

ابو نشابة السادات منوفيةقوى كهربية و االتحنان صالح دمحم فرج خير الدين٧

كفر الغناميهكهرباءكريم صابر عبد الوهاب السيد٨

ش السيدة خديجة - اشمون كهرباء اية سعد السيد فرج ٩
الطرانة السادات منوفيةقوى كهربية و االتعمرو عبد الفتاح دمحم على عالم١٠

ابو رقبة - اشمون كهرباء هبة كرم جابر بيوضة ١١

كفر المصيلحة / شبين الكومكهرباء قوىوسام جالل السيد بدر١٢
كفر مناوهلهكهرباءدمحم ربيع محمود عبد هللا١٣

ميت ام صالحقوى كهربائية عباس دمحم عباس عبد الحميد١٤
بابلكهرباء قويفريد صبحى على عبده ١٥

مليج / شبين الكومكهرباءاسماء مصطفى عبد الستار لبن١٦
االطارشهكهرباءسمر سعيد موسي علي عفيفي١٧

ش االمام الحسينى - اشمون قوى كهربائية واالالت اسماء مرزوق ابو العال مرزوق ١٨
ح. بركات من مصطفى كامل سرس الليانقى كهربيه واالتالسيد حمدى السيد شعبان١٩
شمنديل كهرباء فاطمة ابراهيم ابراهيم دمحم فرج هللا ٢٠
الدالتون /شبينقوى كهربائيةاحمد عبد الرازق دمحم سعودى٢١
كفر السيد - اشمون كهرباء فاطمة الزهراء عبد المنعم عرفة غنيم ٢٢
قويسنا كهرباء ايه محروس سالم ٢٣
ميت فارسقوى كهربائية واالتدمحم سعيد امين دمحم٢٤
الكتاميهكهرباءطاهر حسنين دمحم العربي٢٥

محلة سبك - اشمون كهرباء احمد فتحى دمحم جابر ٢٦
الخطاطبة السادات منوفيةقوى كهربية و االتمصطفى حمدى قطب مظال٢٧



الروضةقوى كهربائية امانى كمال ابراهيم ٢٨
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زوير/شبينكهرباءعلى حامد ابراهيم طعيمه٢٩
ميت بره كهرباء صفاء كامل فتحى أمين ٣٠
ش الشونة البحرى - اشمون قوى كهربائية احمد جمال عبد المجيد عجالن ٣١
زناره كهرباء قويايه رضا دمحم اللبن٣٢

ميت أبو الكومكهرباء قويسعيد  فتحى سعيد السيسي٣٣

بممكهرباء قويشوقى لطفى دمحم فودة ٣٤

كفر محمودقوي كهربيهنهاد بشير السيد محروس٣٥

الباجوركهرباءاماني عاطف عبد الحميد حجازي٣٦

طوخ طنبشاقوى كهربية واالتهدير ماهر على السيد فتوح٣٧
بركة السبع شرققوى كهربائية واالتاحمد مسعد دمحم على حماد٣٨
الحالمشةقوى كهربائية واالتسعاد عبد السالم احمد احمد عشماوى ٣٩
كفر ابو الحسن كهرباء جميله رافت ابراهيم ٤٠
بابلكهرباءدمحم صبحى عبد الغفار شماخ٤١

دمهوج كهرباء احمد وهدان محرم ٤٢

شبين الكومقوى كهربائيةبسمة طارق عبد الفتاح البزار٤٣
كفر عليمقوى كهربائية منى جابر دمحم عبد الحليم ٤٤
البتانون /شبين قوىمنى السيد يوسف عاصى٤٥
كفر نفرهقوى كهربية واالتريم مجدى ابراهيم دمحم مدكور٤٦
بهنايكهرباءمي شفيق سالم سيد احمد٤٧

جنزورقوى كهربائيةهالة مصطفى دمحم الشيخ سالم٤٨
الروضةقوى كهربائيةأميرة صبرى عبدالمقصود ٤٩
زناره كهرباء قويدمحم عبد الرحيم دمحم أبو أحمد ٥٠

البرالشرقى /شبين الكومقوى كهربائيةداوود شكرى سعيد ابراهيم٥١
سمادون - اشمون كهرباء دمحم اسامة ذكى الصاوى ٥٢
برويكهرباء قوينجالء فتحي عبد اللطيف الصعيدى ٥٣



سمانكهرباءنرمين علي كمال حامد جمعه٥٤

بجيرم كهرباءبالل دمحم حسنين جعفر ٥٥
قويسنا كهرباء عبد الرحمن السيد رجب عبد المجيد ٥٦
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طنبشاقوى كهربية واالتاحمد عبد ربة ابو العنين السيد داواد٥٧
ميت ابو الكومكهرباء قويالسيد دمحم السيد النحاس ٥٨

البتانون /شبين الكومقوى كهربائيةعبير عبد السالم عباسى موسى٥٩
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ابو كلسالكترونياتصفوت احمد سليمان حربى١

طريق برهيم / منوف الكترونيات واتصاالت كهربيهساره جالل عبدالمجيد عتلم ٢
البر الشرقى/ شبين الكوم الكترونيةاحمد ابراهيم دمحم فواد عمر٣
ش.خلف النادى. سرس الليان منوفيةهندسة الكترونيات صناعيةاحمد عاطف حسن المالكى٤
شبين الكومالكترونيات واتصاالتاميره سعد كامل عامر٥
ميت شهالةاتصاالتمنى عبدالعزيز محمود نصرالدين٦

ميت مسعود الكترونيةايمان عبد المنعم دمحم حسين زايد٧
الساداتالكترونياتمصطفي دمحم منصور عطوه٨
شنوان /شبين الكومالكترونيةهاجر جابر مصطفى تناجر٩

شنوان /شبين الكوم الكترونيةاسراء شوقى دمحم القطرونى١٠
شنوان /شبين الكومالكترونياتاحمد مجدى طلبة عياد١١
الشهداءالكترونياتايمان عادل محمود ابوالعال١٢

عمروسالكترونياتجنات عاطف عبد الفتاح النجار١٣

ابشيشتحكمساره شعبان  رجب احمد١٤

كفر دنشواىالكترونياتدمحم جمعه جمعه مدين١٥

بلمشط / منوف الكترونيات صناعية وتحكم احمد دمحم دمحم عبدالهادى ١٦
ميت شهالةاتصاالتاحمد دمحم محمود عبدة١٧

ش الميهى / منوفالكترونيات صناعية وتحكم دمحم حمدى عبد العظيم الغرباوى١٨
اول سكه القناطر سرس الليانالكترونيات صناعيه وتحكممحمود دمحم ابراهيم ابو غزاله١٩
الحامول / منوف الكترونيات صناعية وتحكم ابراهيم دمحم ابراهيم الفقى٢٠
سدود / منوف الكترونيات صناعية وتحكم دمحم عالء دمحم عياد ٢١
زاوية رزين / منوفالكترونيات واتصاالت كهربيهابتسام حسن عيد الزناتى ٢٢
كفر الباجورالكترونيهامل عاصم احمد برغش٢٣

تال الكترونية سارة دمحم أمين خليفة ٢٤

شبين الكوماتصاالت الكترونياتمى حسانين عبد العزيز٢٥



ميت خاقان /شبين الكوم الكترونيةمريم يوسف بطرس يوسف٢٦
ميت شهالهالكترونياتنهله دمحم سليمة٢٧
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كفر البتانون / شبين الكومالكترونيةابتسام سعيد عبد الهادى الخلفية٢٨
زاويه جروانالكترونياتاسماعيل دمحم حامد شريف٢٩

كفر عليماكترونياتامل ابراهيم عبدالجواد دمحم ٣٠
شوشاى - اشمون الكترونيات احمد ناصر نبوى مصطفى ٣١
تالالكترونية رضوى دمحم ابراهيم الجنادى٣٢

شنوان /شبين الكوم الكترونيةنورا عبد الفتاح السيد جاب هللا٣٣
م سلطان منوفالكترونيات صناعية وتحكم مصطفى محمود يوسف يوسف٣٤
فيشا الكبرى / منوفالكترونيات واتصاالت كهربيهعمرو صالح عبد الغفار عالم ٣٥
جروانالكترونياتامينه عبد المنجي دمحم حشيش٣٦

زاوية البقلىالكترونياتامانى عبد المقصود عيد٣٧

ابو كلسالكترونياتايمن باسم توفيق البسيونى٣٨

ش الشهداء - اشمون الكترونيات عصام عنتر عبد الحليم عبد الحميد العراقى ٣٩
كفر العامرة / منوفالكترونيات صناعية وتحكم عبد هللا اسامه فوزى امين ٤٠
ش/ عياده / منوفالكترونيات صناعيه وتحكمعبدهللا فتحى عبدهللا زنفل٤١
الماى/ شبين الكومالكترونيةاسماء عبد الحميد وهبه طايل٤٢
ش شاهين / منوفالكترونيات واتصاالت كهربيهاسماء فتحى دمحم ابو حصوة ٤٣

ش سيدى عبد السالم / منوفالكترونيات واتصاالت كهربيهايمان مهدى محمود نور٤٤

الباجورالكترونياتاالء احمد عبد السميع حيدر٤٥

زناره الكترونية أسماء عادل عبد الرحمن حمد٤٦

ش بورسعيد - اشمون الكترونيات واتصاالت مى ربيع صابر عيد ٤٧
زوير/ شبين الكوم الكترونياتايمان صبرى عبد الفتاح القرم٤٨
طنوب الكترونية امنيه سعيد السيد السقا٤٩

م سلطان منوفاتصاالت والكترونيات اسماء دمحم ابراهيم اللطف٥٠
ساحل الجوابراتصاالتقطب جابر قطب الدعوشى٥١



تال الكترونية نورا عبد المجيد السيد العبوقي٥٢

كفر شنوان /شبين الكومالكترونياتمعتز جابر دمحم ابو عيلة٥٣
العامرة / منوفالكترونيات واتصاالت كهربيهاحمد دمحم دمحم موسى االحوق٥٤
ابخاصالكترونياتاسماء بدر السيد دمحم زهران٥٥
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جروانالكترونيهعبد العاطي عبد الفتاح عبد العاطي٥٦

م عصام /شبين الكومالكترونيات صناعة وتحكممصطفى دمحم على ابو المكارم٥٧
ش. سكة ملكاس سرس الليان منوفيةالكترونيات صناعية وتحكمياسمين مهدى دمحم الرخ٥٨
غمرين / منوف الكترونيات واتصاالت كهربيهابتسام عبدهللا على الزرقانى ٥٩
ام خنان الكترونيات هيام عبد المرضى عبد الحميد٦٠
سروهيت / منوف الكترونيات صناعية وتحكم احمد عيد السيد السعدنى ٦١
طوخ طنبشاالكترونيات واتصاالتمدحت دمحم السيد ابو العزم سليمان٦٢
فيشا الكبرى / منوفالكترونيات صناعية وتحكم دمحم مجدى دمحم المرزوقى٦٣



ندسة وعلوم الحاسب - نظم معلومات نتيجة امتحان تحريرى للمهندس - تخصص: 
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سرسناهندسة وعلوم الحاسببثينة يسرى دمحم خليفة١

بهواش / منوفهندسة حاسبات وتحكم دمحم عبد المرضى دمحم صبرى نصر ٢
كفر عليمالكترونيات وعلوم حاسبات ايمان دمحم دمحم خليفة زيدان٣
ش ابو علم / منوفهندسة وعلوم حاسبات سلمى ناصر محمود ابراهيم٤

سروهيت / منوف هندسة وعلوم حاسبات بسمة مجدى حسن مرجان ٥

ميت خاقان /شبين الكومهندسة وعلوم الحاسبدمحم عبد الظاهر السيد سبيكه٦
كوم الضبعهندسة وعلوم الحاسببسمه ابراهيم دمحم ابراهيم٧

قويسنا علوم حاسبمروة منصور دمحم مسعود٨
فيشا الكبرى / منوفهندسة حاسبات وتحكم ايمان عبد هللا يوسف محاريق٩

الكوم االخضر /شبين الكومهندسة وعلوم الحاسبدمحم سبيع عبد الفتاح عبد الرحمن١٠
سدود / منوف هندسه وعلوم الحاسبات والء عبدالمنعم عبدالعظيم مخلوف ١١
كفر السنابسه /منوف هندسة وعلوم حاسبات احمد دمحم ذكى مطر ١٢
منشاه سلطان / منوف هندسة وعلوم حاسبات غاده حسين صادق شرف الدين ١٣
ش احمد عرابى /منوفهندسة وعلوم حاسبات هاجر صابر عثمان عينو١٤
بركة السبع شرقهندسة وعلوم الحاسباتمنة هللا شكرى دمحم سليمان١٥
ش/ ابوغربيه منوف هندسة وعلوم حاسبات االء دمحم احمد فكرين هالل ١٦
العامرة / منوفهندسة وعلوم حاسبات كامله عطوه سويلم رجب ١٧
كفر الخضرههندسة وعلوم الحاسبابتهال دمحم سعد عبد الحميد١٨

صفط جدامهندسة وعلوم الحاسبدمحم ابراهيم دمحم عشيبة ١٩

سنجرج / منوف هندسة وعلوم حاسبات اسماء سمير محمود نصر ٢٠
ش الالنجبى / منوفهندسة وعلوم حاسبات سلمى فتحى دمحم عمار ٢١
عزبة الشقنقيرى / منوف هندسة حاسبات وتحكم مروة ناجى رشاد السرسى ٢٢
١٠٢٤٦٢٦٦٦٥علوم حاسباتمنى السيد فهمى احمد ٢٣
كفر ميت ابو الكوم نظم الحاسبايمان حسان رمضان شحاتة ٢٤

الساداتحاسبات والبرمجياتوفاء سعد استبتيان سعد٢٥
تال علوم حاسباتدمحم عبد الني عبد النبى الشوارة ٢٦



عشمانظم معلوماتايمان سعيد دمحم بدر٢٧
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م حمدى قنديل/شبينالكترونيةاسماء دمحم مصطفى حبيب٢٨
ش التومى / منوفهندسة وعلوم حاسبات زينب احمد دمحم حسام الدين ٢٩
شبين الكومهندسه وعلوم الحاسبات هبه دمحم عبدالغنى حسن٣٠
طه شبرا الكترنيات وعلوم الحاسب الشيماء عبد الغنى موسى بالبل ٣١
ميت بره هندسة علوم الحاسباسماء سعيد احمد دمحم٣٢
علوم حاسب أمنة دمحم حمدى الشا ٣٣
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كفر الحما - اشمون ميكانيكا اسماء شعبان رمضان عطية ١
برهيم / منوف قوى ميكانيكية دمحم سعيد دمحم ودن٢
ابو سنيطهميكانيكااحمد عادل عبد هللا خليل٣

ميت أبو الكومميكانيكي قوىسارة محمود عبد السالم عامر ٤

برهيم / منوف قوى ميكانيكية احمد عبد المنعم جمعه شعبان٥
كمشيشميكانيكي قوىمحمود عبد الستار السيد شهاب الدين٦

شنوان /شبين الكوم قوىاسماء سعيد عبد الستار شحاته٧

دمليج / منوف قوى مكانيكيه محمود خيرى شاهين مصطفى خفاجى٨
الحالمشةقوى ميكانيكيةدمحم عبدالرازق السيد احمد عامر٩

ميت شهالهميكانيكادمحم عاطف دمحم الشاذلى١٠

ميت ابو شيخة ميكانيكا اسالم صبرى عبده دمحم ١١
كفر عليمقوى ميكانيكيةرامى بدر فوزى بيومى ١٢
جنزورقوى ميكانيكيةاسراء ابراهيم ابرهيم الششتاوى ١٣
المصيلحة /شبينميكانيكادمحم شاكر عبد المنعم ابراهيم الخولى١٤
شنتنا الحجرميكانيكااية دمحم عبد الرازق النجار١٥
كفر العرب البحرىميكانيكي قوىساره عبد المجيد عبد الفتاح ابو ديب١٦

شطانوف - اشمون ميكانيكا اسماء حسن على حسن ١٧
تالميكانيكي قوىتوفيق مالك توفيق جرجس ١٨

تلوانهميكانيكافاطمه صبري عبد الصبور صالح١٩

مصطاى قوى ميكانيكية اسماء عرفة عثمان خطاب ٢٠
كفر ابو محمود - اشمون ميكانيكا راندا السيد عنتر محمود ٢١
بركة السبع غربقوى ميكانيكيةاميرة دمحم سالم ابراهيم حرحش٢٢
قويسنا ميكانيكا نسمة دمحم فكرى طه ٢٣
بركة السبع غربقوى ميكانيكيةشيماء يسرى شوقى عبدالجواد٢٤
طهواى - اشمون ميكانيكا احمد فتحى محمود نويصر ٢٥



منشية عصامميكانيكاعلى جالل طايل الخولى ٢٦

طه شبرا ميكانيكى مروة دمحم على شعيب ٢٧

ندسة قوى ميكانيكية نتيجة امتحان تحريرى للمهندس - تخصص: 

العنوانالتخصصاالسممسلسل

تال ميكانيكي قوىعمر هشام على الديب  ٢٨

ميت خاقان /شبين الكومقوى ميكانيكادمحم سليمان عبد الخالق سلمونة٢٩
بابلميكانيكي قوىسحر حسنى عبد اللع على ٣٠

صراوة - اشمون ميكانيكا رضا مجدى عبد الحليم الشاذلى ٣١
عرب الرمل ميكانيكى غادة ابراهيم محمود ٣٢
شما - اشمون ميكانيكا احمد جميل دمحم الدهشان ٣٣
شبراباص /شبينقوىمنى عادل فرج عبد المحسن٣٤
جنزورقوى ميكانيكيةابراهيم عبدالحميد ابراهيم الشيربينى٣٥

دمليج / منوف قوى ميكانيكية احمد دمحم عبد الحى فراج ٣٦

شبراباص /شبين ميكانيكاساره دمحم دمحم الطهوبهى٣٧
طنبشاميكانيكادمحم توفيق مرسي الدسوقي سالم ٣٨
ميت بره ميكانيكا دمحم عاطف السيد ٣٩
بركة السبع شرقالكتورنيات صناعية وتحكممحمود احمد على سيداحمد قنديل٤٠
الراهب / شبين الكومقوى ميكانيكية دمحم عبد القادر محمود ابراهيم ناصف٤١



ندسة انتاج وتصميم ميكاني نتيجة امتحان تحريرى للمهندس - تخصص: 

العنوانالتخصصاالسممسلسل

مليج / شبين الكومانتاج وتصيم ميكانيكىدمحم متولى هالل تعلب١
زناره انتاج وتصميمايمان زكي اللمعي ٢

كفور الرمل ميكانيكى همت ابراهيم فرحات ٣
مليج / شبين الكومانتاج وتصيم ميكانيكىايه عادل جمال الدين حسن عبد الحى٤
تالميكانيكي قوىشيماء الدمحمى صالح حجازى ٥

تالانتاج وتصميمطه ابراهيم عطية جويدة ٦

ميت ام صالحميكانيكا انتاجعلى احمد ابراهيم رمضان خلف ٧

قويسنا ميكانيكا نورا ناجى ابراهيم٨



ندسة مدنية نتيجة امتحان تحريرى للمهندس - تخصص: 

العنوانالتخصصاالسممسلسل

ميت خاقان /شبين الكوممدنىمروة دمحم مصطفى حسين عبد المعطى١
الماى /شبين مدنىاحمد حلمى احمد السقا٢
زاويه جروانمدنينسمه يسري عبد العزيز دمحم٣

مناوهلهمدنياسماعيل احمد محمود الخولي٤

ش.درب الجناين سرس الليان منوفيةمدنىاية احمد دمحم رشاد زهران٥
م شنوان /شبين الكوم مدنىدمحم جمعة جابر السيد٦

كوم الضبعمدنياحمد ابرهيم دمحم حجازي٧

كفر االكرام مدنىاسراء عبد اللطيف مصلح ٨
هورينمدنىاحمد دمحم دمحم بده٩

شبين الكوم  مدنىدمحم ابو اليزيد على عبد الجواد١٠
الجالء البحرى /شبينمدنىامل فواد ابراهيم موسى١١
العسالتة /شبين مدنىاية دمحم عبد الرازق دمحم على١٢
البتانون /شبين مدنىدمحم دمحم احمد الحاج على١٣
الرمالى مدنى يسرية دمحم عراقى دمحم ١٤
ميت خاقان /شبين الكوممدنىدمحم شوقى السيد عطوة١٥
شنوان /شبين الكوم مدنىمنى جمال ابو ذكرى عيسى١٦
بابلمدنىأميرة ماهر احمد عبد العظيم الجنزوري١٧

شبين / ش سعد زغلولمدنىياسر دمحم عبد المعبود الزغبى١٨
فيشا الصغريمدنيايمان فهمي عبد الحميد الشيهي١٩

ميت ابو شيخة مدنى عبد هللا دمحم ياسين ٢٠
كفر عسكرمدني دمحم حسين أحمد فهمى البدوي٢١

ميت سراج مدنى هدى ابراهيم حسين ٢٢
طه شبرا مدنى ندى سعيد عبد الرحمن خليل ٢٣
كوم الضبعمدنيدمحم مفرح عبد الجيد علي٢٤

تال مدني ريم يوسف شعبان جامع٢٥

الباجورمدنياالء بهاء الدين فتحي ابراهيم٢٦

الساداتمدنيغاده محمود سامي صالح الدين ٢٧



ندسة مدنية نتيجة امتحان تحريرى للمهندس - تخصص: 

العنوانالتخصصاالسممسلسل

البر الشرقى /شبين مدنىعالء ابو المحاسن دمحم الحنفى٢٨
بركة السبع شرقمدنىاية ابراهيم مصطفى احمد الشيخ٢٩
١٠ش.عزت سرس الليانمدنىمروه اسامه دمحم تركى٣٠
تال مدني سامى حسن عبد العال عبد العال ٣١

ابنهس مدنى سيف النصر دمحم وصال ٣٢
الدالتون /شبينمدنىايمان سعد مصطفى موسى٣٣
الباجورمدنيامجد كمال بكري عطيه٣٤

ميت خاقان /شبين الكوممدنىدمحم عزت مامون٣٥

الباجورمدنياسراء صبري سعد الجمل٣٦

شبين الكوم مدنىدمحم نبيل دمحم الزيات٣٧
عرب الرمل مدنى امنية عبد المجيد السيد بكر ٣٨
تتا/ منوف هندسه مدنيه شروق احمد دمحم عبدالحليم دراز٣٩
كفر بنى غريان مدنى اسماء انور محمود عطية ٤٠
كفر نفرهمدنىاسماء رضا رمضان العزب عبدالجواد٤١
كفر العرب البحرىمدني خالد جاد عبد العزيز حسب هللا٤٢

اصطبارى/شبين مدنىزنيب حسن عبد المعز الرمالوى٤٣
الساداتمدنيمروه صالح عبد ربه عبد الرحمن٤٤
ساحل الجوابرمدنىاالء سعيد رضوان٤٥

قويسنا البلد مدنى ليلى على على ٤٦
ميت فارسمدنىعمرو بديع دمحم دمحم خليل٤٧
ميت سراج مدنى اسراء عفيفى محمود ٤٨
جريس - اشمون مدنى فاطمة عبد الرحمن احمد نعام٤٩
الشهداءمدنىدمحم عبد المنعم ابراهيم زين٥٠

عزبة راتب طوخ طنبشامدنىهاجر جالل محمود حمد على٥١
ش حمدى قنديل/شبين مدنىايمان شوقى دمحم عبد المعبود٥٢
الحى الغربى /شبين مدنىكريم حسين عبد الرازق عبد السالم٥٣
تال مدني احمد يوسف احمد عزيز ٥٤



كفر الخضرهمدنيعبد هللا عصام علي حسب هللا٥٥

ندسة مدنية نتيجة امتحان تحريرى للمهندس - تخصص: 

العنوانالتخصصاالسممسلسل

الباجورمدنيدمحم رجب بدر السيد٥٦

الخور - اشمون مدنى مصطفى عبد الخالق ابراهيم فتح الباب ٥٧
ش جمال عبد الناصر /شبين مدنىنوران جعفر دمحم زغلول٥٨
الراهب / شبين الكوم مدنىفاطمة حسين دمحم شهاب الدين٥٩
منيت بره مدنى مى عبد الفتاح عبد الوهاب ٦٠
البتانون /شبين مدنىهبه دمحم احمد الحاج على ٦١
ميت بره مدنىحسناء احمد عبد الحميد ٦٢
جريس - اشمون مدنى عال عبد السالم محمود عبد السالم ٦٣
مليج /شبين الكوممدنىيسرى احمد عبد العزيز احمد شاهين٦٤

ميت فارسشعبة انشاءاتدمحم طاهر دمحم عبدالمطلب٦٥

طبلوها  مدنيدمحم عبد المولي ابو النصر الجزار ٦٦

تالمدني الزهراء سعيد على سليمان جاد هللا ٦٧

ابشيشمدنيرانيا رافت عبد العزيز دمحم فرج٦٨

بركة السبع غربقسم مدنىعلياء دمحم سليم شحاته٦٩
زناره مدنىاميرة رضا دمحماللبن٧٠

الباجورمدنيكريم دمحم سعد عجور٧١

طبلوها مدنىاحمد سعد احمد الجزار ٧٢

الساداتهندسه مدنيمحاسن مغيب عبد الحميد مغيب٧٣
طه شبرا مدنى دمحم محمود فتوح ٧٤
بتبس/شبينمدنىوفاء عبد المنصف عبد السالم خضر٧٥
كفر مليجمدنىاية شاكر حامد رمضان على٧٦
بر الغربى/شبينمدنيوئام صبحى دمحم الموذن٧٧
سنتريس - اشمون مدنى سمر دمحم سمير ابراهيم ذكى ٧٨
شبين الكوم مدنىعمرو عادل محمود بسيونى٧٩
سنتريس - اشمون مدنى حسناء عاطف دمحم على ٨٠
ميت بره مدنى ايات عبد العاطى يوسف ٨١



ش مصطفى النجار /شبينمدنىفاطمة دمحم طة السيد يونس٨٢
جنزورمدنىامانى احمد دمحم عبدالفتاح٨٣

ندسة مدنية نتيجة امتحان تحريرى للمهندس - تخصص: 

العنوانالتخصصاالسممسلسل

بركة السبع غربمدنىاحمد دمحم عبدالعزيز محمود العيسوى٨٤
بركة السبعمدنىرباب عادل دمحم محمود فرج ٨٥
تالمدنىهدير السيد دمحم الكفراوى السيد٨٦

كفر العرب مدنى هدير سمير على على ٨٧
بركة السبع غمدنىسماح السيد دمحم خليل ابراهيم٨٨
ش.حافظ الخياط سرس الليان منوفيةمدنىالسيد السيد غريب شلبى٨٩
قويسنا مدنىوفاء فتحى حلمى دمحمى ٩٠
كر ابنهس مدنى احمد ذكى السيد هالل ٩١
منشاة دملو مدنى دمحم احمد طه ابراهيم ٩٢
سمادون - اشمون مدنى دمحم عبد التفاح دمحم قطب الجتمة ٩٣

جنزورمدنىسمر دمحم الشناوى الجمال٩٤

شنوان /شبين الكوممدنىاميرة محسن دمحم حلمى عباس مسعد٩٥

الماى /شبين الكوممدنىعلى السيد على سالم٩٦
ميت خاقان /شبين الكوممدنىهالة دمحم عمارة جعفر٩٧
طهواى - اشمون مدنى نهاد دمحم احمد الزروق٩٨
شبراباص /شبين مدنىغادة رجب دمحم جاد هللا٩٩

كفر السنابسه /منوف هندسه مدنيه سامح دمحم عطيه ابو شنب ١٠٠
الكمايشة مدني محمود دمحم المعتصم شكر ١٠١

ابو عوالى - اشمون مدنى خالد جمال السيد عالم ١٠٢
الجالء البحرى/شبينمدنىنورهان هانى سعيد سحلى١٠٣
سمادون - اشمون مدنى مصطفى كرم عبدهللا خليف ١٠٤
قويسنامدنى مارينا مجدى جرجس فرج ١٠٥
شبين الكوممدنىعبد الرحمن دمحم عادل احمد شبلى صابون١٠٦
كفر شحاتةمدني هبة يوسف فؤاد يوسف أبو الفرج ١٠٧

سمادون - اشمون مدنى هبة ايمن محمود السيد االودن ١٠٨



كفر الشيخ خليل /شبينمدنى ايمان حافظ دمحم الرفاعى دياب١٠٩
كفر السوالميةمدنىايه بهاء الدين ابراهيم احمد١١٠


