


رقم الجلوس

علمى علوم

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

410 االول الزينية قبلىالزينيـــةالزينية الثانويةصالح طه محمد خليفه

مكرر

833710

01060664384

410 امام المعهد الدينى- شارع الشنهورية - قنا قناقنا الثانوية بناتمارينا ماجد جريس محروس

الجديد

االول 

مكرر

822502

01008308258

410 االول  ش نفرتيتى ارض سلطان36المنياالمنيا الثانوية الجديدة للبناتايثار عبده محمد عبدهللا

مكرر

804151

01224239133

410 شارع المقاول المتفرع من شارع بورسعيدطهطاطهطا الثانوية بناتسيمون وجيه معوض حكيم

بجوار الحزب الوطني السابق

االول 

مكرر

898979

01273879416

409.5 -ارض الحداد -  ش مسجد الرياض 9شمال الجيزةالسيدة خديجة ث بناتامنه طارق مصطفى قطب

امبابة

الخامس 

مكرر

111422

01114762519

409.5 الخامس  شارع المتحف الزراعى الدقى22الدقىطالئع المستقبل ث خ بناتنهال جمال محمد متولى حطيبه

مكرر

115645

01093580338

409.5 ياسمين اسماعيل جمعه سيد حسن

رفاعى

مدينه ابو النمرس-ش عمرو بن العاص ابو النمرسابراهيم مدكور ث م بنات/د

جيزه-

الخامس 

مكرر

146120

01002016322

409.5 الشهيد محمد عبد الكريم ثابراهيم محمد عزت محمد

بنين

الخامس البدرشينالبدرشين

مكرر

148136

01068055273

409.5 الخامس بنى سويف- ارض الحرية بنى سويفالدعوة االسالمية ث خ بناتسارة محمد عبد الحميد محمد

مكرر

155066

01005298615

409.5 الخامس الحميدية الجديدة مركز الفيومغرب الفيومجامعة عين شمس ث بناتاسراء مصطفى كمال على

مكرر

164249

01000069557



رقم الجلوس

علمى علوم

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

409.5 خلف فيال المحافظ ش البحر تنهال برجغرب الفيومالفيوم ث بناتنانسى عبد الرؤف احمد فرج هللا

1العلياء شقة 

الخامس 

مكرر

164782

01111985092

409.5 الخامس جيزة/ الصف الصفالصف ث المشتركةشيري بيشوي راتب جرس

مكرر

299156

01001842840

409.5 عبد المنعم رياض الثانويةمحمود خالد محمود سويد

للبنين بشبين الكوم

ميت  خاقان- شبين الكوم - المنوفية شبين الكوم

شارع  مدرسة  سيدي  عبدالمنعم

الخامس 

مكرر

302191

01018279828

409.5 عبدالرحمن حموده  الثانويةاسالم عصام عفيفي السيد عفيفي

بالراهب

الخامس شبين الكوم- الراهب شبين الكوم

مكرر

302315

01140551899

409.5 عبدالرحمن حموده  الثانويةاسالم مجدي عبد الستار محمد علي

بالراهب

الخامس شبين الكوم- الراهب شبين الكوم

مكرر

302316

01097448298

409.5 الخامس  ش احمد عرابى60منوفمنوف الثانوية للبنينعبد الرحمن محمد احمد الشقنقيرى

مكرر

305805

01099353799

409.5 سرس الليان الثانويةاسراء صبحي محمد عمران

المطورة

الخامس سرس الليانسرس الليان

مكرر

308632

01279567623

409.5 غرب شبرا بيجام الثانوية بناتاسراء عماد بكر عبدالوهاب

الخيمة

 ش النعناعى من ش االنتاج عزبة31

شبرا الخيمة- عثمان 

الخامس 

مكرر

372410

01114806723

409.5 الخامس ميت كنانة طوخ قليوبيةطوخميت كنانة ث بناتايه محمد يوسف رمضان

مكرر

374403

01223324724

409.5 الشهيد محمد كريم أحمدمى محمد جوده شاهين

ضيف الثانوية المشتركة

الخامس كفر عزب غنيمكفر شكر

مكرر

388239

01022043673



رقم الجلوس

علمى علوم

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

409.5 حلمية- سليم االول - ش النعام -  أ 18عين شمسطالئع مودرن سكول الخاصةاميره يحيى عبدالحى احمد السيد

الزيتون

الخامس 

مكرر

391621

01095685463

409.5 جمعية الشبان المسلمينعبدالرحمن محمد جمال الدين االشهب

الخاصه

كفر سعد عمارة اللواء حمدى شاكر خلفبنها

المدينة الجامعية

الخامس 

مكرر

391774

01005037035

409.5 الخامس غربية-طنطا- ش محب14شرق طنطاالجيل المسلم ث بنات الخاصهاميره عمرو عادل هيبه

مكرر

450362

01004256654

409.5 احمد عبد المنعم محمد ابراهيم

هميسه

اللغات التجريبية المشتركة

ثانوى

شرق كفر 

الشيخ

 ش مصنع الغزل متفرع من شارع4

الخليفة المأمون

الخامس 

مكرر

464208

01012063830

409.5  ش محمد35- الرجبى - المحلة الكبرى شرق المحلةالمحلة الكبرى ث للبنينمينا مليكة مؤنس عازر مليكة

يوسف

الخامس 

مكرر

578907

01280024779

409.5 الخامس المحلة الكبرى- برج األمل - السبع بنات شرق المحلةالسيدة زينب الثانوية للبناتافنان مصطفى محمود الحبيبى

مكرر

579631

01097264478

409.5 سيف هشام مختار عبدالغفار

السنباطي

الخامس محافظة دمياط- مركز الزرقا - مدينة السرو السروالسرو الثانوية بنين

مكرر

598225

01095268564

409.5 غرب المنصورة الثانوية بنينخالد محمد نصر محمد البطراوي

المنصورة

 شارع جوهرة النيل45- المنصورة 

المتفرع من شارع النخلة

الخامس 

مكرر

651977

01017282714

409.5 الخامس المعصرة بلقاس دقهليةبلقاسالمعصرة الثانوية المشتركةهميس هدايه احمد على على

مكرر

663989

01228961693

409.5 سالى ثروت منصور السيد على

منصور

الخامس دكرنسدكرنسحسين حماد الثانوية بنات

مكرر

677866

01003448572



رقم الجلوس

علمى علوم

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

409.5 فاقوس الرسمية للغاتسالى صبحي جميل واصف نخنوخ

المشتركة

الخامس المنشية الجديدة- فاقوس فاقوس

مكرر

725723

01069512075

409.5 الخامس  شارع أبو عبيدة حى الخشابة29المنيا المنياالمنيا الثانوية الجديدة بنينمحمد طه محمد عبد الحميد

مكرر

801113

01005024449

409.5 الخامس ش المحكمة القديمةبنى مزاربنى مزار الثانوية للبناتمريام رفعت سعيد بطرس

مكرر

809855

01287160221

409.5 الخامس بني مزارش الحرية قبلى الساحة/ المنيا بنى مزاربنى مزار الثانوية للبناتنيره عاطف راضي احمد

مكرر

809885

01001029810

409.5 الخامس المنيا- مطاى - جوادة مطاىعنانى الثانوية المشتركةطارق مصطفى خلف على

مكرر

810459

01005755713

409.5 الخامس القشيريابوقرقاصالثانوية الجديدة بناتمارسيل نجيب غطاس شاكر

مكرر

815654

01227184868

409.5 الشهيد عبد المنعم رياضمارك جرجس بسمارك فلسطين

الثانوية بنين

الخامس قنا شارع الجميل عمارة حشمتقنا

مكرر

820776

01273516798

409.5 الخامس ش مصطفي عبد الصادق بجوار المحطةمدينةاألقصراالقصر الثانوية بنينجورج بقطر جورج بقطر

مكرر

833259

01275514195

409.5 الخامس  شارع احمد عنبر7طهطا طهطاطهطا الثانوية بناتمارتينا مجدى لبيب دوس

مكرر

899106

01115194602

409.5 الخامس سوهاج- المراغة - بني هاللالمراغةالمراغة الثانوية القديمةاسراء محمد فرج ابراهيم

مكرر

900815

01143700330



رقم الجلوس

علمى علوم

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

409.5 المنشاه الثانوية الجديدةيونس شعبان ابو الحسن يونس

المشتركة

الخامس روافع العيساوى المنشاهالمنشاه

مكرر

901984

01200509553

409.5 جيل المستقبل الثانويةمحمد شعبان ابوحمادى محمد

الخاصة لغات

الخامس سوهاجأخميم

مكرر

905969

010042217180



رقم الجلوس

علمى رياضة

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

410 -عين شمس -  شارع جسر السويس 194النزهةطبرى الحجاز ث بنينفيصل عادل عيد على

القاهرة

االول 

مكرر

232164

01158268272

410 جمال عبد الناصر الرسميةسمر عبد العاطي سيد المعداوي

المتميزه للغات

االول ش عبد الرحمن نصر الزيتون38النزهة

مكرر

209800

01140205455

409.5 عبد الرحمن محمد عالء الدين محمد

كامل قائد

الثالث المنيل- ش محمد فريد وجدى 10الدقىدار التربية خ لغات بنين

مكرر

106274

01005523250

409.5 الثالث دار الرماد شارع طارق بالفيومغرب الفيومزهراء األندلس ث خ م بنيناحمد عادل فتحى محمود

مكرر

165142

01009383601

409.5 متفرع من احمد-  ش توفيق البكري7مصر الجديدةالبطريركية الخاصة لغات بنينمحمود احمد حلمي عبد الغني سعد

ن.فخرى م

الثالث 

مكرر

207463

01001826765

409.5 (ث. ع  )زهراء حلوان ساره احمد محمود محمد

ثانوية  بنات

تقسيم النصر/ وادي حوف / حلوان المعصره

 عمارة الصفا شقة13شارع /للسيارات 

الثالث 

مكرر

243300

01143844052

409.5 مصطفى مجدي مصطفى محمد

هنداوى

الشهيد طيار اسامة احمد

اسماعيل الثانوية التجريبية

شرق مدينة 

نصر

الثالث 23نصر عمارة . زهراء م 

مكرر

277424

01004112235

409.5 الثالث منوفية- شبين الكوم -البتانون شبين الكومالبتانون الثانوية المطورةمغرد وحيد محمد الحسانين

مكرر

301207

01004110132

409.5 الثالث منوفية-قويسنا- مصطاىقويسنامصطاى الثانوية المشتركةحسام حمدي عبدالسميع عبدالبر

مكرر

314947

01062367829

409.5 الثالث منوفيه/الباجور/ اسطنها الباجوراسطنها الثانوية المشتركةاحمد طارق احمد سابق

مكرر

317664

01095335054



رقم الجلوس

علمى رياضة

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

409.5 الثالث طوخطوخطوخ الثانوية الخاصةمنه هللا رافت السيد محمد جامع

مكرر

392380

01226386052

409.5 ألفت مصطفى عبد العزيز يوسف

عاف

نبويه موسى  الثانويه

التجريبيه بنات

وسط 

اإلسكندرية

الثالث  ش مصطفى محمد صبرى باالبراهمية4

مكرر

543734

01271727151

409.5 الثالث الروضة دمياطالروضةالروضة الثانوية المشتركةمحمد ابراهيم محمود معيزة

مكرر

594293

01009756667

409.5  ش بين الجناين غرب مجمع مبارك56المنياالمنيا الثانوية بنينمحمود محمد مرسى احمد

(الزخرفية  )للتعليم األساسى 

الثالث 

مكرر

801823

01068218197

409.5 عمارة-  شارع الحرية 18- أرض المولد المنيااالتحاد الثانويه بنينالمصطفى عادل سعد محمد

17 شقة 18

الثالث 

مكرر

802124

01013746757

409.5 شارع عبدالمنصف حزين بجوار- اسنا  اسنااسنا الثانوية للبنينعبد الرحمن مهدى محمد النوبى

مسجد الهداية

الثالث 

مكرر

836344

01153434898

409.5 برج- ابراج القضاة -شارع جامعة االزهر أسيوطدار حراء الثانوية بنينمحمود حسن محمد احمد

2رقم 

الثالث 

مكرر

877680

01100123003



رقم الجلوس

ادبى

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

408.5 القاهرة وليم سليمان قالدةاريج محمد جمعه عبدهللا

الجديدة

ب19التجمع االول الشباب الجنوبي عمارة 

30الدور الرابع شقة 

االول 234707

01122927509

408 ليسيه الهرم خ لغات بناتحبيبه ياسر نبيل بسيونى

(فرنسى)

الثانى الهرم-  ش حدائق االهرام فيلال خضير 5العمرانية

مكرر

102515

01004300003

408 الثانى ش الثورة- أجا أجااجا الثانوية بناتشروق احمد السيد السيد الشربيني

مكرر

667222

01025710619

407.5 الرابعسرياقوسالخانكةسرياقوس الثانوية المشتركةساره فتحى حسين محمود 380225

01280000566

407 ش محمد شلش  من اساس الهجانة ع14المطريةالمطريةث بناتساره ياسر صالح مصطفى

ش غ

الخامس 

مكرر

354986

01226252302

407  ش مخزن االنابيب  من29العصافرة قبلى المنتزهالثانويه بنات- ثانوية الكويت إسراء رجب عبدالجليل محمد عالم

ش المعهد الدينى

الخامس 

مكرر

512240

01224084222

406.5 السابع الرحاب - 5  عماره 95مجموعه النزهةالنزهه الحجاز بناتندى طارق عبد العزيز بسيم

مكرر

233382

01116501790

406.5 سان فنسان دى بول الخاصةمارينا هشام ابراهيم تادرس

لغات فرنسى

 شارع زغلول محطة مشعل الهرم الدور7الخليفة

11الثالث شقة 

السابع 

مكرر

280860

01123323035

406.5 السابع شرقيه/ابوحماد/ الجعفرية ابو حمادالجعفرية الثانوية المشتركةسمر محمد السيد احمد

مكرر

735961

01201708805

406.5 السابع الصوامعة غرب- طهطا - سوهاج طهطابنهو الثانوية المشتركة بطهطارانيا محمد بسيوني احمد

مكرر

897790

01284461169



رقم الجلوس

ادبى

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

406.5 السابع نزة المحزمينجهينةنزة الهيش الثانوية المشتركةازهار محمد احمد ابراهيم

مكرر

899277

01156782354



رقم الجلوس

مكفوفو الجمهورية

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

397.5 النور واالمل للمكفوفينمريم عادل كمال مسعود

بالنزهة

االول ش محمد شكرى من جسر السويس21النزهة 102320

01224395500


