
رقم الجلوس

علمــى عــلوم

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

410 األولسوهاج-  ش عمار بن ربيع13سوهاجالدعوة االسالمية بناتهاجر محمد زاكي علي 1025514932110250

01001119166

409.5 ابو زعبل البلد الثانويةاحمد السيد احمد محمد

المشتركة

الثانى ابوزعبل البلد كفر عبيانالخانكة

مكرر
4192450

01004015132

409.5 الثانى مساكن االرشاد  مجمع باللابو حمصشاكر فرج  الثانويه  بنيناحمد سامح السيد فرج

مكرر
597439452560021

01229575898

409.5 ناصر الثانويه المشتركهاحمد صالح فرج على

بأوليله

الثانى دقهلية- ميت غمر-  كفور البهايتة ميت غمر

مكرر
770602504070440

01125457317

409.5 الثانى المطافى/قنا قوص ش قوصقوص الثانوية بنيناحمد فوزى محمد جادالرب

مكرر
936024962840430

01147330030

409.5 وسط العباسيه الثانويه بنينالسيد حسين السيد حسين

اإلسكندرية

الثانى 22 مساكن طسون شقه 8ب

مكرر
59074533814880

01278735651

409.5 الثانى بني سويف-اهناسيا-قاياهناسيااالندلس ث م ينات بقاىاميرة سمير كامل علي

مكرر
1547181226669968

01144686777

409.5 الثانى التل الكبير المحطهالتل الكبيرالتل الكبير الثانويه بناتايه محمد محمود سليم

مكرر
4424583960881

01203755771

409.5 الثانى اهناسيا-كفرأبو شهبه اهناسيااهناسيا ث بناتسارة ايهاب خميس عبد العظيم

مكرر
153985823739143

01114200618

409.5 الشهيد مصطفى سمير بدوىعاصم سميح عبدالباعث يوسف

الرسميه للغات

شرق كفر 

الشيخ

 اول كفر الشيخ6 شقة 31حى الزهور ع 

كفر الشيخ- 

الثانى 

مكرر
511740473236565

01116629864



رقم الجلوس

علمــى عــلوم

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

409.5 الثانى بندركفر سعد- ش مبارك كفر سعدكفر سعد الثانوية المشتركةمحمد جمال محمد إبراهيم

مكرر
67246457604779

01091910475

409.5 الثانى حوش عيسى- قرية فرهاش حوش عيسىحوش عيسى الثانويه  بنيننور منصور سعد علي

مكرر
6011830

01024174643

409.5 الشهيد نصر الدين عويسهبة محمد سيد سليمان

بسيال بنات

الثانى سيالشرق الفيوم

مكرر
157331842260979

01128403234

409.5 دمنهور شارع صالح الدين حارة الجمالبندر دمنهوردمنهور الثانويه بناتهدير عالء محمد ابو عجور

منزل ابوعجور

الثانى 

مكرر
6047970

01065140062



رقم الجلوس

علمـى ريــاضــة

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

409.5 شبين الكوم الرسمية المتميزةمحمود محمد بيومى الشبلنجى

والمتكاملة للغات

شبين الكوم حارة طلحة من شارع- منوفية شبين الكوم

الجالء القبلى

األول 295952482324675

01002320983

409.5 مدرسة شجرة الدر الثانويةحسام شحاته شحاته شلبي

الرسمية لغات

األول بجوار الفرن االلي-فارسكور فارسكور

مكرر
6664131007759720

01007759720

409 مصر الجديدة  الثانوية  بنيناحمد صالح فتحى البلتاجى

العسكرية

الثالث المنوفية-منوف-هيتمصر الجديدة

مكرر
225075483620389

01068820815

409 شرق مدينة سمبيات ابيوال ث بناتالشيماء احمد السيد محمد

نصر

الثالث 41نصر شقة .  زهراء م 845عمارة  

مكرر
30051024112672

01280495445

409 الشهيد النقيب نصر عبددعاء احمد عبد المولى على

الحكيم قاسم  بنات

الثالث جيزة-البدرشين - ميت رهينة البدرشين

مكرر
138087100251337

01002513373

409 عمر بن الخطاب الرسميةريوان محمد احمد عبد الخالق

لغات

-باب الشعرية -  شارع الشمبكى 14الوايلى

القاهرة

الثالث 

مكرر
213148225925148

01286953663

409 دكتورعلى مشرفة الثانويةكريم محمد مسعد عيد

بنين

المجاورة-الحي الثاني-دمياط الجديدة-دمياطدمياط الجديدة

71/40قطعة -األولي

الثالث 

مكرر
675049572078535

01004859828

409 الشهداء الثانوية العسكريةمحمد عزت محمد فرغل

للبنين

الثالث المنوفية- الشهداء - كفرعشما الشهداء

مكرر
348768482750159

01010861497

409 الشهيد طيار محمد عادلمحمود مسعد السيد سعيد

شبل الثانوية المشتركة

الثالث كوم الضبع- الباجور - المنوفية الباجور

مكرر
346120483857237

0103430259

409 الثالث  ش المامون البحري الحوال السنبالوين14السنبالويناحمد لطفى السيد الثانوية بنينيحيى العدل الهنداوى محمد

مكرر
763176504699201

01091774199



رقم الجلوس

أدبــــــى

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

409.5 األول درب الملحفية شيخ ريحان عابدين7الخليفةعلى مبارك الثانويةطارق حسام محمد محمود 3018811002371846

01014718997

408.5 الثانى ش المحطة- منفلوط منفلوطالمنفلوطى ث بنيناحمد محمد اسماعيل احمد

مكرر
1012710884700378

01098385571

408.5  حاره حسن كامل متفرع من الدكتور6الساحلشبرا الثانوية بناتاالء محمد حسن علي

حسن كامل

الثانى 

مكرر
23054822056033

01222540652

408.5 الثانى  ش مشتهى منشية الصدر الوايلي1السيدة زينبالمنيرة الثانوية بناتروان حسام صبحى ابراهيم

مكرر
22165027941379

01140889971

408.5 الثانى كفرسعدونقطورقطور الثانوية المشتركةريهام خالد محمد السيد جمعه

مكرر
650424402750451

01002768003

408.5  برج االشراف ش الشهيد احمد حمدي16بوالق الدكرورالملكة الخاصة لغات بناتسلمى ابراهيم احمد عبد المنعم

بوالق الدكرور الجيزة

الثانى 

مكرر
105717235675524

01068993855

408.5 عباس العقاد الرسمية لغاتفاطمه فؤاد ابوسريع اسماعيل

ث

شرق مدينة 

نصر

الثانى 2 امتداد رمسيس 123

مكرر
29314123891181

01001729272

408.5 ش العدوى متفرع من الشيشينى1الهرمالمستقبل ث خ عربى بناتهانيا محمد ممدوح الدسوقى

المريوطية فيصل

الثانى 

مكرر
12267235941568

0127389933

408.5 الشهيد طيار اسامة احمدهمس تامر عبدالغنى ابوصالح

اسماعيل الثانوية الرسميه

شرق مدينة 

نصر

الثانى نصر مرحلة اولى. زهراء م126

مكرر
29365824487899

01117698222

408.5 الثانى عبدالقادر بحري السكةالعامريةالثورة الثانوية بنينيحيي محمد شحاتة محمد

مكرر
5681753402122

01277586473



رقم الجلوس

مكفوفو الجمهورية

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

407.5 األولالقاهرة- األميرية - ش محمد عوض12الزيتونطه حسين بنين للمكفوفينمحمود اسماعيل حلمى اسماعيل 103520224512792

01272924730



رقم الجلوس

أدبى- الدمــج التعليمــى  

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

405  شارع سليمان5بنها المنشية الجديدة بنهاام المؤمنين الثانوية للبناتاالء اسامه خيرت عبدالعزيز

الهيلى

األول 4601063226559

01223903543



رقم الجلوس

علمى رياضة- الدمــج التعليمــى 

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

405.5 األولمحطة مشتول السوقمشتول السوقصالح الدين الثانوية بنينمروان وحيد عبدهللا عواد 848603552574104

01022114340



رقم الجلوس

علمى علوم- الدمــج التعليمــى 

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

398.5 األولالمنشية  بجواربمباحث امن الدولةبلبيسبلبيس الثانوية للبنات الجديدةدنيا عادل السيد احمد على 844168552841021

01005430149



رقم الجلوس

علمى علوم -  STEMمدارس 

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

665.4 المتفوقين الثانوية بنين علومعبد هللا محمد جابر قدرى

وتكنولوجيا

17 شقة 4ش عبدهللا ابو السعود الدور أكتوبر 

36النزهة القاهرة 

األول 100010243109552

01114489188



رقم الجلوس

علمى رياضة - STEMمدارس 

التليفونالعنواناإلدارةالمدرسةاألسم الترتيبالمجموع

671.49 المتفوقين الثانوية بنين علومعبد الرحمن محمد ادهم يحيى

وتكنولوجيا

شارع عمر بن الخطاب خلف محافظة11أكتوبر 

الجيزة متفرع من ش احمد كامل الدور االو

األول 100057115939129

01095178749


