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د.عيسى األنصاري

كدفعة أولى من أصل 1300 سيتم اإلعالن عن قبولهم قريبًا

األنصاري: قبول 534 طالبًا وطالبة من الكويتيين للدراسة بالجامعات المصرية
القاهرة ـ هناء السيد

اعل��ن رئي��س املكتب الثقاف��ي بس��فارتنا بالقاهرة 
د.عيس��ى األنصاري عن قبول الدفعة األولى من الطلبة 
الكويتيني باجلامعات املصرية املختلفة للعام الدراس��ي 

.2011-2010
وقال د.االنص��اري انه مت قب��ول 534 طالبا كدفعة 
أولى من الطلبة املتقدمني للدراسة في مختلف اجلامعات 
املصرية من أصل 1300 طالب سيتم االعالن عن قبولهم 

خالل االيام القليلة املقبلة.
ودع��ا الطلب��ة الكويتي��ني املقبولني ف��ي اجلامعات 
املصري��ة الى ضرورة مراجعة املكتب الثقافي بس��فارة 
الكويت لدى القاهرة الستكمال اجراءات القبول وتسديد 

الرسوم الدراسية عن العام الدراسي 2011-2010.
واكد د.االنصاري اهمية الرجوع الى املكتب الثقافي 

فيما يخص التعامل م��ع ادارة الوافدين بوزارة التعليم 
العال��ي املصري��ة وذلك بهدف ارش��ادهم الى اخلطوات 
الواج��ب اتباعها للتيس��ير عليهم وتالف��ي مواجهة اية 

عقبات.
وطال��ب د.االنصاري الطلب��ة الكويتي��ني املقبولني 
للدراس��ة ببذل اجلهد واالنتظام في الدراسة وحتصيل 
العلم للتس��لح به للمش��اركة في مس��يرة التنمية التي 
تش��هدها الكويت ف��ي مختلف املجاالت وانهم س��فراء 
لوطنه��م الكويت ويجب ابراز وج��ه الكويت احلضاري 

في احملافل الدولية واالقليمية.
واعرب عن امله ان يكون العام الدراسي اجلديد فيه 
اخلير ألبنائنا الطلبة وان يكونوا مثاال لاللتزام بتعليمات 
اجلامعات املصرية وان يكونوا دوما من الطالب املتفوقني 

وفيما يلي االسماء:

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

كــــــــوبون اليــــــوم الثالثني

اأ -  9 غزوات.

ب - 11 غزوة.

جـ - 13 غزوة.

كم غزوة قاتل فيها الر�سول )�ص( بنف�سه ؟

اختار الإجابة ال�سحيحة من بني الأجوبة الثالثة:

 ٭ صالح حمد حم���ود احلميدي 
55.89 احلقوق جامعه املنوفية

 ٭ صالح سعد صالح سعد العلي 
73.67 التجارة جامعه املنوفية

 ٭ صالح سمير صالح عبدهلل احمد 
العوضى 66 احلق���وق جامعه 

املنوفية
 ٭ صالح شنار مبارك شنار البخيت 

65.97 احلقوق جامعة بنها
 ٭ صالح ماضي جاس���م عبدهلل 
ماضي العن���زي 60.07 التجارة 

جامعة بنها
 ٭ صال���ح محمد س���لطان مبارك 
السلطان احلديد ال بن علي 69.64 

التجارة جامعة االسكندرية
 ٭ صالح محمد مبارك احمد عبدهلل 
املط���وع 57.85 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ صب���اح عوض عوي���د ريحان 
املطيري 89.37 احلقوق جامعة 

بنها
غ���امن  عبداللطي���ف   ٭ صق���ر 
الغ���امن 80.86  العبداللطي���ف 

احلقوق جامعة حلوان
 ٭ ص���اح عوض عوي���د ريحان 
املطي���ري 67.1 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ ضاري حمد حربي فهد حسني 
الفضلى 66.66 التجارة جامعة 

بني سويف
 ٭ ض���اري صالح حمد جابر حمد 
ش���افعه امل���رى 67.81 احلقوق 

جامعة حلوان
 ٭ ضاري محمد مه���اوش محمد 
الدويش 72.27 التجارة جامعة 

الزقازيق
 ٭ ضاري مناحي محسن مناحي 
محسن املطيري 69.17 احلقوق 

فرع السادات جامعه املنوفية
 ٭ ضاري هادي مروى غنيم هجاج 
العازمي 65.73 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ ضيدان صنهات ضيدان محمد 
القحطاني 57.14 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ ط���ارق عزيز س���وباط ظاهر 
الفضلى 77.78 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ طرج���م محمد مس���عود طالب 
مسعود املرى 73 التجارة جامعة 

بنها
 ٭ طال تيس���ير زيد محمد علي 
الصرعاوى 55.53 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ طال خ�الد فهيد صفران حريبى 
فهيد الرشيدي 73.15 احلقوق فرع 

السادات جامعه املنوفية
 ٭ طال خلف فضل مناور املطيري 

89.71 التجارة جامعة بنها
 ٭ طال سعد حمدان فالح الهبيدا 

71.07 احلقوق جامعة حلوان
 ٭ طال فيحان ذعار ذائر العبدلى 

64.23 تربية جامعة حلوان
 ٭ طال محمد عبدهلل محمد عبدهلل 
املناعى 59.46 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ ط���ال محم���د الف���ي علوش 
املطيري 70.12 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ طال محمد الف���ي غازي فرج 
املطيري 57.67 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ طال مطر عجمي حمد الوردان 
الشمري 63.80 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ عالي���ه محم���د حمي���ان عبيد 
دخي���ل 69.18 احلق���وق جامعة 

املنصورة
 ٭ عامر سعد جعفر منيف جعفر 
الهاجري 88.94 التجارة جامعه 

املنوفية

 ٭ خالد محمد مناحي سعد ناصر 
العجمي 76.25 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ خالد مط����ر عبدهلل مطر مبارك 
امصبح العميري 73.67 احلقوق 

جامعه املنوفية
 ٭ خالد وليد خالد حمبوش احمد 
الزه����ر 74.85 احلق����وق جامعه 

املنوفية
 ٭ خالد وليد عبدهلل خلف السعيد 

74.66 التجارة جامعة القاهرة
 ٭ خلف فيصل خلف عباس خلف 
قمبر 72.71 التجارة جامعة بنها

 ٭ خل����ف نقا ناج����ي حمود خلف 
الشعانى 57.67 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ خلي����ف محمد خليف ش����ريان 
عنيزان الش����مري 68.58 األلسن 

جامعة عني شمس
 ٭ خليفة احمد خليفة عبدالهادي 
التجارة جامعة  الش����نفا 75.83 

الزقازيق
 خليل ابراهيم خليل الدخيل 73.42 ٭ 

احلقوق جامعة بني سويف
 ٭ دانه عبدهلل راش����د سند ثومير 
الرش����يدي 73.62 آداب جامع����ة 

القاهرة
 ٭ دعيج زي����دان هليل غدير علي 
الظفيري 67.64 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ دميه محمد س����يف طرمي مخلد 
آداب جامع����ة  العازم����ي 70.4 

طنطا
 ٭ ذيب فرج مهدي مناحي عايض 
ش����تران العجمي 75.71 احلقوق 

جامعة عني شمس
 ٭ راجحه روضان غدنان روضان 
جوده 65.62 احلق����وق جامعه 

املنوفية
 ٭ راش����د رويل سعود شقير ادلم 
الديحاني 67.3 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ راش����د عبدالهادي عيسى راشد 
عيسى املرى 60.53 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ راشد هادي سعود سعد صغير 
العازم����ي 56.91 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ رقيه محمد سبتى سفر تاج الدين 
محمد الكن����دري 72.14  احلقوق 

جامعة حلوان
 ٭ رمي صال����ح فه����د صالح الهران 

67.67 احلقوق جامعة القاهرة
 ٭ رمي محمد فوزان سليمان الفوزان 
العلي الف����وزان 72.04 احلقوق 

جامعة عني شمس
 ٭ رمي ه����ادي ظاهر مركز مرزوق 
العنزي 83.040 احلقوق جامعة 

القاهرة
 ٭ زنيفر س����عد زنيفر سعد علي 
العازمي 63.82 األلس����ن جامعة 

عني شمس
 ٭ زيد علي عبدهلل زيد هال العتيبي 

76.78 التجارة جامعة طنطا
 ٭ زينب محمد حسني حسن علي 
التجارة جامعة  دش����تي 65.54 

االسكندرية
 ٭ س����ارة صاح عبدهلل عيس����ى 
محمد العلي 74.16 التجارة جامعه 

املنوفية
سالم راشد س����الم محمد شرار   ٭
العازمي 74.39 احلقوق  ختان 

جامعة بني سويف
 ٭ سالم زيد سعود سعد البسيس 
جامع����ه  احلق����وق    75.79

املنوفية
 ٭ س����الم س����عد س����الم س����عد 
النش����وان 60.7 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ سالم صالح سالم محسن مانع 
التج����ارة جامعة  العجم����ي 70 

الزقازيق
 ٭ س����الم فواز سالم تومي جمعان 
ال����دواى 67.04 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ سالم مبارك دغمى مخلف سالم 
املويزري 78.65 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ س����الم محمد راشد محمد املرى 
69.8 احلقوق فرع السادات جامعه 

املنوفية
 ٭ سالم مفلح مخلد صلبى سرور 
خلف املطي����ري 68.83 احلقوق 

جامعة اسيوط
 ٭ س����امي عبدالكرمي س����طام فهد 
العنزي 58.21 دار العلوم جامعه 

الفيوم
 ٭ س����عد جلعود حني����ف جلعود 
الهاجري 65.43 احلقوق جامعة 

اسيوط
 ٭ س����عد حم����د احم����د حم����ود 
العن����زي 82.67 التجارة جامعة 

املنصورة
 ٭ س����عد خلف س����عد خلف فهد 
الراجحى 59.99 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ س����عد عبدهلل ع����واض عايض 
املطي����ري 73.81 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ س����عد عبدهلل مسرع سالم فهد 
آداب  العجم����ي 666.7  عظيمان 

جامعة عني شمس
 ٭ س����عد غازي مرزوق عس����ير 
املطيري 73.71 احلقوق جامعه 

املنوفية
 سعد الفي حتروش شرار 67.82 ٭ 

احلقوق جامعة بني سويف
 ٭ سعد مانع شبيب خميس محمد 
العجمي 73.19 التجارة جامعة 

بنها
 ٭ سعد مبارك سعد سلمان هويدى 
العدواني 67.14 التجارة جامعة 

بني سويف

 ٭ سعد محمد سطام فهاد اجلويسرى 
العازم����ي 56.6 احلق����وق فرع 

السادات جامعه املنوفية
 ٭ سعد محمد سعد صنيدح سالم 
املوي����زري 68.7 احلقوق جامعة 

القاهرة
 ٭ سعد هادي طرجم علي الهاجري 
55.53 احلقوق جامعة عني شمس

 ٭ سعود باسم سالم امان مساعد 
املسعودى 78.34 التجارة جامعة 

القاهرة
 ٭ س����عود جدعان غنام مطر علي 
العن����زي 72.89 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ سعود جمعان مرزوق رضيان 
املطيري 58.57 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ س����عود عايد مصل����ح صويان 
ديوس املطي����ري 61.96 التجارة 

جامعة بنها
 ٭ سعود عبدالعزيز محمد خليل 
اس����ود 70.16 احلق����وق جامعه 

املنوفية
 ٭ سعود عبدالعزيز محمود علي 
غلوم حسني 71.53 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ سعود مطر راشد علقم العنزي 

66.22 التجارة جامعة طنطا
 ٭ سعيد عويض س����عيد جقيتم 
التجارة  الديحاني 76.64  عقاب 

جامعة القاهرة
 ٭ سعيد ناصر سعيد رباح سعيد 
العتيبي 59.28 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ س����لطان خالد فيص����ل الهيلم 
العجم����ي 59.12 احلقوق جامعة 

القاهرة
 ٭ س����لطان دوخى عطي����ة غالب 
املطيري 75.95 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ سلطان سعد سلطان خامت الشريد 
العجم����ي 77.88 التجارة جامعة 

الزقازيق
 ٭ سلطان عبدهلل مبارك عبدهلل علي 
احلجيان العازمي 66.3 احلقوق 

جامعة املنصورة
 ٭ س����لمان مطلق جمعان عبدهلل 
بوسمرى 63.57 التجارة جامعة 

املنصورة
 ٭ س����ليمان جمعه مرزوق صالح 
96.01 احلق����وق جامع����ة بن����ي 

سويف
 ٭ س����ليمان س����عود ثامر حمود 
العجم����ي 58.12 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ سندس حس����ني يوسف محمد 
احلامت 57.25 احلق����وق جامعة 

عني شمس
 ٭ شافي شريد محمد خامت شريد 
العجم����ي 69.5 التجارة جامعة 

الزقازيق
شاكر كامل رجا نايف الرشيدي   ٭
60.71 احلق����وق جامع����ة بن����ي 

سويف
 ٭ ش����بيب س����حيم مطلق سحيم 
الرش����يدي 78.8 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ شبيب هادي محمد عيد حشاش 
العازمي 67.05 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ ش���هد جمال فهد سعد خشمان 
الهاجري 65.86 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ شهد خالد حمد العيسى الصليبى 
العدواني 90.12 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ ش���هد وليد عبدهلل علي جعفر 
اجلعفر 65.85 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ ش���يماء حمود عبيد س���ليمان 
الهول���ه 81.75 احلقوق جامعة 

االسكندرية

حم����د مبارك محم����د حمد هادي   ٭
الزوير 65 آداب جامعة القاهرة

حمد مسفر محمد علي حسن املرى   ٭
78.21 احلقوق جامعة املنصورة

حمود حماد خميس حماد فطيس   ٭
العجم����ي 60.17 التجارة جامعة 

القاهرة
حم����ود س����عود حم����ود محمد   ٭
الرشيدي 66.12 التجارة جامعه 

املنوفية
 حمود سند ايوب سند علي 64.09 ٭ 

احلقوق جامعة عني شمس
حمود محمد حمود صياح غرابان   ٭

66.6 احلقوق جامعة حلوان
حمود نشمي حمود عبدهلل فرج   ٭
العتيبي 64.52 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ حمود وخيضر عبدالعزيز مرزوق 
داه����وم الهاجري 76.71 احلقوق 

جامعة املنصورة
 ٭ احلميدي ناصر احلميدي قويعان 
ناصر م����دوخ املطي����رات 65.17 

التجارة جامعة بنها
 ٭ خال����د احمد فال����ح مبارك براك 
الش����مالي 61.32 احلق����وق فرع 

السادات جامعه املنوفية
 خالد بندر س����عد الافي 72.39 ٭ 

احلقوق جامعة بني سويف
 ٭ خال����د جاس����م صال����ح محمد 
عبدالعزيز الشطى 69.86 التجارة 

جامعة املنصورة
 ٭ خالد حسني محمد احمد محمد 
66.5 احلق����وق جامع����ة بن����ي 

سويف
 خالد حمد دايس حمد املرى 74.77 ٭ 

احلقوق جامعة اسيوط
 ٭ خالد دويع ناصر دويع العجمي 

60.82 احلقوق جامعة حلوان
 ٭ خالد سالم ناصر فريح العازمي 

65.19 احلقوق جامعة حلوان
 ٭ خالد سويلم مطلق سالم بوهدلك 
املويزري الرشيدي 65.36 التجارة 

جامعة الزقازيق
 ٭ خال����د صال����ح محم����د عبدهلل 
العبيدي 62.67  احلقوق جامعة 

املنصورة
خالد صال����ح مطلق س����عد بن   ٭
خشمان الهاجري 71.95 احلقوق 

جامعة حلوان
 ٭ خالد علي عبدهلل علي بن غيث 
62.56 التج����ارة وإدارة األعمال 

جامعة حلوان
 ٭ خالد غامن مبارك غامن العازمي 

68.91 احلقوق جامعه املنوفية
 ٭ خالد غريب ن����زال عواد برمان 
الصليلي 59.64 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ خالد غنام محس����ن صايل زايد 
التج����ارة جامعة  املطي����ري 65 

بنها
 ٭ خالد فالح ابداح محمد الوطيب 
الدوسري 63.75 التجارة جامعة 

بنها
 ٭ خالد فندى ضاحي تركي اخلالدي 

63.37  احلقوق جامعة اسيوط
 ٭ خالد مبارك س����ند بريكان نهار 
الهاجري 68.09 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ خالد محسن علي عوض عوده 
ش����اهني 64.06 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ خالد محمد حميدي ظاهر الظفيري 

64.19 احلقوق جامعة حلوان
 ٭ خالد محمد صالح احمد شاهني 
الهاج����ري 75.52 آداب جامع����ة 

الزقازيق
 ٭ خالد محمد عبدهلل بجاد خويتم 
الديحاني 65.05 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ خالد محمد فالح مجاد العازمي 
68.60 احلق����وق جامع����ة ع����ني 

شمس

جابر مبارك س����عود راشد عواد   ٭
العازمي 65.89 احلقوق جامعة 

عني شمس
جاب����ر ناصر حس����ن فاهد بداح   ٭
التجارة جامعة  الهاجري 60.71 

بنها
جاسم جهز عسكر عايض متعب   ٭
التجارة جامعه  املطيري 64.82 

املنوفية
جاسم عبدهلل جاسم محمد املسباح   ٭

78.16 التجارة جامعة الزقازيق
جاسم محمد باتل محمد سند العازمي   ٭

67.7 التجارة جامعة بنها
جراح علي محمد عجاب عبدهلل   ٭
العتيب����ي 71.21 التجارة جامعة 

بنها
جمال طال رشم دهش العطير   ٭
الشمري 59.72 احلقوق جامعة 

حلوان
جواد عبدالرضا عبدالرسول غلوم   ٭
حسني 60.17 احلقوق جامعة بني 

سويف
حام����د زهيمي����ل عويض صالح   ٭
مصلح الشاحي 76.69  احلقوق 

جامعة عني شمس
حسن عوض مهدي سعد الرشيدي   ٭

83.04 احلقوق جامعه املنوفية
حسن ماطر مجبل مطير الشريجه   ٭
الرشيدي 67.06 احلقوق جامعة 

املنصورة
حس����ن مبارك ش����ديد س����لمان   ٭
الهن����دال 56.87 احلقوق جامعة 

االسكندرية
حسن محمد حسن محمد حسن   ٭

57.59 احلقوق جامعة حلوان
حس����ني عبدالعزيز علي محمد   ٭
التجارة  منصور االذينه 64.89 

جامعة القاهرة
حماد بداح حماد فهد سعود طامى   ٭
الدوسري 65.53 احلقوق جامعة 

القاهرة
حمد بطي حم����د عبدهلل طينان   ٭
مقعد الهاج����ري 66.06 احلقوق 

جامعة االسكندرية
حمد حسني جابر الكريبى املرى   ٭

67.67 احلقوق جامعة حلوان
حمد خالد مكراد راكان املكراد 69.64 ٭  

احلقوق جامعة املنصورة
حمد خالد منصور قاسم حسن   ٭
الصراف 74.57 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ حمد سامي جهيم عوض جهيم 
من����زل اجلهي����م 70.58 احلقوق 

جامعة عني شمس
حمد عبدهلل خال����د حمد محمد   ٭
بوحم����د 75.57 احلقوق جامعه 

املنوفية
حمد فيصل حمد جمعه س����بتى   ٭
التجارة جامعة  التميمى 68.86 

الزقازيق
حمد فيصل مب����ارك حمد مرزوق   ٭
الغريب 70.9 التجارة جامعة قناة 

السويس
حمد مبارك س����ند بريكان نهار   ٭
الهاجري 75.89 احلقوق جامعة 

بني سويف

جامعة طنطا
بدر محمد عبدهلل س����عد راشد   ٭
القط����ان 62.74 احلقوق جامعة 

حلوان
بدر منصور متعب نايف جاسم   ٭
الش����مري 58.3 احلقوق  خليف 

جامعة املنصورة
ب����در ناصر حمد عبدهلل الناصر   ٭

71.85 التجارة جامعة الزقازيق
بدر ناصر راشد حسني صعرور   ٭
آداب جامع����ة  العجم����ي 64.42 

الزقازيق
بدر ناصر س����عود سالم عمران   ٭
التجارة  العم����ران 69.66  احمد 

جامعة سوهاج
بدر ناص����ر عطي����ة داود خلف   ٭
التجارة  الفضل����ى 63.7  الفدغم 

جامعة طنطا
براك بريك شباب بريك العتيبي   ٭

61.62 احلقوق جامعة القاهرة
براك فهد عبدالرحمن علي الكندري   ٭

67.03 احلقوق جامعه املنوفية
بس����ام خلف عبي����د فالح حزام   ٭
امليع 57.42 احلقوق جامعة بني 

سويف
بشار سعد علي س����الم عبدهلل   ٭
اخلت����ان 67.14 احلقوق جامعه 

املنوفية
بشاير خلف فضل مناور املطيري   ٭

70.75 التجارة جامعة بنها
بشاير صباح محمد الصباح 60.6 ٭ 
الس����ادات جامعه  احلقوق فرع 

املنوفية
بندر حس����ن مهنا نزال النومس   ٭
جامع����ة  احلق����وق   60.89

االسكندرية
بندر محمد اكنيفذ عوض اكنيفذ   ٭

65 احلقوق جامعة املنصورة
بندر منسي مطر طريخم الشمري   ٭

74.5 التجارة جامعة القاهرة
بنيان عبدهلل س����عود حس����ني   ٭
عبدالهادي ابوجمه 56.5 احلقوق 

فرع السادات جامعه املنوفية
تركي محمد حديد راجح الشمري   ٭

70 احلقوق جامعة القاهرة
ثامر خالد خلف عبدهلل محسن   ٭
العن����زي 77.57 احلقوق جامعة 

املنصورة
ثامر راشد مطلق سعد بن خشمان   ٭
الهاجري 65.02 احلقوق جامعه 

املنوفية
ثامر عبيد علي عيد اجلرمان 55.17 ٭ 

احلقوق جامعه املنوفية
ثامر فالح حسني مشعان 89.94 ٭ 

احلقوق جامعة املنصورة
ثام����ر ناصر محم����د عيد صقر   ٭
املطي����ري 61.45 احلقوق جامعة 

املنصورة
ثاني يعقوب يوسف صالح محمد   ٭
التويت����ان 72.11 التجارة جامعة 

طنطا
جاب����ر حمد علي ناص����ر 57.85 ٭ 

احلقوق جامعة عني شمس
جابر عبدهلل مسفر مليح خريص   ٭
املطيري 65.67 احلقوق جامعة 

عني شمس

احمد عماد علي سلطان الشاهني   ٭
64.21 التجارة جامعة املنصورة

احمد مبارك محمد شبيب اجلبرى   ٭
التجارة جامعة  العتيبي 64.99 

الزقازيق
احم����د مجبل فه����د حمد مرزوق   ٭
الغري����ب 72.96 احلقوق جامعة 

بنها
العجمي  احمد محمد حمد هزاع   ٭

55 احلقوق جامعة بنها
احمد محمود احمد حسني ابل 69.92 ٭ 

التجارة جامعة االسكندرية
احم����د مخلف زي����د عجيل مزيد   ٭
الش����مري 73.39 احلق����وق فرع 

السادات جامعه املنوفية
احمد مطلق س����عدون سعد بو   ٭
الرشيدي 76.57 احلقوق  هدلك 

جامعة حلوان
احمد مطلق غال����ى فاح مطلق   ٭
الصليلي 69.49 التجارة جامعة 

طنطا
احمد ن����واف فهد ناص����ر ابجاد   ٭
الدوسري 75.06 التجارة جامعة 

الزقازيق
احمد يوس����ف احمد عبدالرحيم   ٭
احمد علي 68.25 احلقوق جامعة 

االسكندرية
احمد يوسف خليل سلطان صياح   ٭
الص����ال 68.54 احلقوق جامعة 

االسكندرية
القفيدي  ارشيد قفيدي ارش����يد   ٭
الرشيدي 75.84 احلقوق  كعمي 

جامعة بني سويف
اسراء حميد طاهر ناصر العبدهلل   ٭
70.71 احلق����وق جامع����ة ع����ني 

شمس
اسماء سعد مطلق سعد بن خشمان   ٭
الهاجري 66.64 احلقوق جامعه 

املنوفية
اس����ماعيل محمد علي حس����ني   ٭
دش����تي 70.27 احلقوق جامعة 

االسكندرية
افراح احمد عبدهلل احمد عبدهلل   ٭
العطوان 71.99 احلقوق جامعة 

القاهرة
اماني محمد ابراهيم محمد احمد   ٭
جورو 73.96 احلق����وق جامعة 

حلوان
انتصار حس����ني علي عبدالعالى   ٭
الرامزى 55.62 احلقوق جامعة 

بنها
ان����ور بتال تومي رج����ا البغيلي   ٭
آداب جامعة  الرش����يدي 64.05 

القاهرة
اوضاح سحيم فهد جاسم الدبوس   ٭

70.89 التجارة جامعة القاهرة
باس����ل عبدالعزيز حجي مرضى   ٭
ج����دوع الرش����يدي 87.57 آداب 

جامعة بنها
بدر بندر ضيف هلل عامر العتيبي   ٭

70.33 التجارة جامعة بنها
بدر خالد عبدالستار محمد علي   ٭
بن����در 65.82 احلق����وق جامعة 

بنها
بدر فاضل محم����د حجي عباس   ٭
حس����ني الصفار 69.95 التجارة 

ابراهي����م احلمي����دي ضيف هلل   ٭
القح����ص العن����زي 84.35 آداب 

جامعة الزقازيق
ابراهيم ب����در فالح خليفة عقيل   ٭
العازمي 73.72 احلقوق جامعة 

بني سويف
ابراهيم ثامر ابراهيم عواد رويشد   ٭
الرشيدي 66.51  احلقوق جامعة 

املنصورة
ابراهيم جهاد ابراهيم احمد عبدهلل   ٭
التجارة جامعة  الياقوت 60.87 

بنها
ابراهي����م خلي����ل ابراهيم محمد   ٭
عبدالرحمن 66.1 التجارة وإدارة 

األعمال جامعة حلوان
احمد باقر مظفر عبداحلسني علي   ٭
70.52 التج����ارة وإدارة األعمال 

جامعة حلوان
احمد جعيان علي مدغم مرزوق   ٭
العازمي 67.26 احلقوق جامعة 

االسكندرية
احمد جمال عبداحلميد خلف احمد   ٭
الش����طى 69.98 احلقوق جامعة 

املنصورة
احم����د حمد محم����د عبدالرحمن   ٭
محم����ود 70.77 احلقوق جامعة 

عني شمس
احم����د خالد احم����د عبدهلل علي   ٭
البدي����وى 71.25 التجارة جامعة 

القاهرة
احم����د خالد هادي فالح العازمي   ٭

66.09 التجارة جامعة طنطا
احم����د خليفة مطلق حمد مطلق   ٭
زريق اخلال����دي 71.66 احلقوق 

جامعة املنصورة
أحمد راشد سعد فارس املعصب   ٭

64.25 احلقوق جامعة حلوان
احمد راشد سلمان محمد الهبيده   ٭

74.81 احلقوق جامعة حلوان
احم����د ش����اكر محم����ود محمد   ٭
حس����ن 64.64 احلقوق جامعة 

االسكندرية
احمد شمان عبدهلل عبدالهادي   ٭
املطيري 74.92 احلقوق جامعه 

املنوفية
احمد شوفان راشد شوفان شديد   ٭
املطيري 77.77 احلقوق جامعة 

املنصورة
احمد صال����ح احمد محمد غلوم   ٭
التجارة جامعة  الكندري 64.89 

الزقازيق
احمد عادل احمد السيد عبداحملسن   ٭
الطبطبائى 78.5 التجارة جامعة 

قناة السويس
احمد عاي����د مجبل هال العنزي   ٭
75.17 احلق����وق جامع����ة ع����ني 

شمس
احمد عبدالرحمن حسن عبدهلل   ٭
التجارة  حسني احلمادى 62.42 

جامعة القاهرة
احمد عبدالعزيز س����الم ساكت   ٭
مشعان العنزي 65 احلقوق جامعه 

املنوفية
احم����د علي غالى هج����اج حميد   ٭
التجارة جامعة  العننزى 68.21 

القاهرة

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

من املقا�سد الوقفية اخلريية: مقا�سد الأبحاث العلمية والتكنولوجية:

»تذكرة  وكتاب  للرازي  ــاوي«  و»احل ر�سد،  لبن  »الكليات«   : مثل  البحثية  الكتب  ن�سر  يف  الوقف  اأ�سهم 

وامللب�س  الأغذية  �سناعة  ان  البلذري  وذكــر   ، املجو�سي  عبا�س  بن  لعلي  العيون  طب  يف  الكحالني«  

الأموال  كرثة  ب�سبب  ملحوظ  ب�سكل  تطورت  وال�سجاد  والعطور  والقناديل  والورق  والزجاج  والأخ�ساب 

املوقوفة على جهات متعددة ومن ذلك الأوقاف على احلرمني ال�سريفني وهو ما �ساهم يف التقدم والتطور 

يف فن العمارة والزخرفة والنقو�س و�سناعة ك�سوة الكعبة و�سناعة ال�سجاجيد وا�ستخراج البخور والعطور 

لتطيب الكعبة ال�سريفة وهناك مزرعة للورد يف كا�سان )اإيران( موقوفة لغ�سل الكعبة ال�سريفة مباء الورد 

، وكذلك الإبداع يف �سناعة املعلقات من ثريات وقناديل كانت تعلق يف امل�ساجد واملدار�س ، وتطورت كذلك 

والقدرات  والتدريب  التعليم  لدعم  وقفية  موؤ�س�سات  وهناك   ، الكتابة  واأدوات  والتجليد  الورق  �سناعة 

التكنولوجية يف جمال العلوم املختلفة ، من اأمثلة املوؤ�س�سات الوقفية لدعم التعليم والتدريب:

❏

❏

❏

❏

❏

❏

2- اأوقاف امل�سهد الر�سوي يف ايران  1- جمعية اقراأ اخلريية    

4- وقف املن�ساوي با�سا يف م�سر 3- هيئة الأوقاف امل�سرية   

6- كل ما �سبق ذكره  5- الأمانة العامة لالأوقاف يف دولة الكويت  

امل�ســابــقــة   الـثــلثــون

البقية ص 7

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني 

وذلك يوم االثنني املوافق 2010/9/27م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل 

رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  املحكمة  حلكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة 

2009/81 بيوع/1.

املرفوعة من:    بدرية يعقوب عبدالنبي اللوغاين

 �شـــــــــــــــــد:   1- فاطمة يعقوب عبدالنبي اللوغاين.     

    2 - �شربيه يعقوب عبدالنبي اللوغاين

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة �سباح ال�سامل  قطعة 13 ب�سارع الأول جادة 11 منزل 71 ق�سيمة 233 وم�ساحته 

300.125 م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 8637 ل�سنة 1993. العقار عبارة عن منزل �سكن خا�ص 

مكون من دور اأر�سي واأول يقع على بطن وظهر والتكييف عادي مع وحدات والتك�سية اخلارجية 

حجر ال�سناعات ا�سفر. الدور الأر�سي: ديوانية + �سالة + غرفة طعام + حمام + مطبخ + ملحق. 

الدور الأول: 5 غرف + 3 حمامات - امللحق: غرفة + حمام.

ثانيًا: �صروط املزاد:

األفا وخم�سمائة دينار كويتي«،  اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 112500 د.ك » مائة واثنا ع�سر 

وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�ص ذلك الثمن على الأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب 

عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص 

اجلل�سة على اأ�سا�ص هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من 

قانون املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف 

العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة: 

التجارية  ال�سركات  قانون  من   230 املــادة  باأحكام  عماًل  اخلا�ص  ال�سكن  لأغرا�ص  املخ�س�سة  البيوت 

امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.



الخميس 9 سبتمبر 2010   7محليات

 ٭ ناصر عجيل بدر س����عود ظاهر تتمة المنشور ص 6 
الظفيري 68.23 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ ناصر مبارك طعمة صالح ملوح 
اخلالدي 58.75 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ ناصر محمد عباس حسني سليمان 
شيرازى 79.63 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ ناصر محمد علي محمد البسام 

65.55 التجارة جامعة طنطا
 ٭ ناص����ر محمد ناصر علي محمد 
الصال����ح 63.32 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ ناصر مطل����ق ناصر احلمضان 
العتيبي 58.25 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ نايف عبدهلل نايف عايض معيض 
التجارة جامعة  العتيبي 64.46 

بنها
 ٭ نايف فالح نايف مبتل دويان 
املطي����ري 55.7 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ نصار فراج نصار فراج الركيبى 

68.3 احلقوق جامعة القاهرة
 ٭ نواف بادي مناحي ثواب املطيري 
55.71 احلقوق جامعة املنصورة
 ٭ ن����واف بدر محمد فاح س����عيد 
اجلويسرى 75.93 احلقوق فرع 

السادات جامعه املنوفية
 ٭ نواف ثواب سمار ملوح العازمي 

63.71 احلقوق جامعة بنها
 ٭ نواف خالد عبدهلل احلمد اخلميس 

66.33 احلقوق جامعه املنوفية
 ن����وال مرتضى ش����يرى 59.46 ٭ 

احلقوق جامعه املنوفية
 ٭ نوره الفي محمد حصبان الفهيد 

60.81 التجارة جامعة القاهرة
 ٭ نوره معزى غامن س����عيد امليع 
73.50 التجارة جامعة الزقازيق

 ٭ نوف هايف مارج هايف العتيبي 
61.7 احلقوق جامعة القاهرة

 ٭ هادي مناحي راش����د مس����عود 
العجمي 58.60 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ ها عامر فاح عامر فهد العجمي 

77.35 احلقوق جامعة حلوان
 ٭ هيا فاضل فارس غامن جاس����م 
الدبوس 66.75 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ وضح����ه جمال عادل س����ليمان 
التجارة  العن����زي 73.93  محمد 

جامعة بنها
 ٭ وليد خالد صرداح خلف قشعان 
التجارة جامعة  املطيري 68.84 

بنها
 ٭ وليد خالد مجبل سليمان فواز 
املطيري 84.59 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ يحيى عبدهلل محمد حمد الطويل 
العجمي 73.89 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ يعقوب يوسف احمد علي حسن 
الناص����ر 68.62 التجارة جامعة 

بنها
 ٭ يوسف حسن كاظم عبداحلسني 
محم����د 56.57 احلق����وق جامعة 

القاهرة
 ٭ يوسف عادل عباس محمد علي 
التج����ارة جامعة  خ����ان 69.64 

القاهرة
 ٭ يوسف عبداالمير جاسم محمد 
علي خان 65.71 التجارة جامعة 

طنطا
 ٭ يوسف علي مرضى علي الطويرش 

56.6 احلقوق جامعة القاهرة
 ٭ يوسف مفلح مبارك عيد مرشد 
الوسمي 67.75 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ يوسف يعقوب يوسف عبدالرحمن 
احمد الكن����دري 67.22 احلقوق 

جامعة بنها

 ٭ محمد مساعد عبدهلل حمود محمد 
العن����زي 71.66 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ محمد مس����فر علي مرعى ناصر 
امل����رى 72.75 احلق����وق جامعة 

املنصورة
 ٭ محمد مس����لم محمد مسلم الرز 
السبيعى 61.66 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ محمد مطلق محمد حمدان محمد 
املطيري 60.35 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ محمد مناحي ح����زام طويرش 
جدوع السعيدى 66.53 احلقوق 

جامعة حلوان
 ٭ محمد مناح����ي فهد حماد هتيل 
الدوسري 73.21 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ محمد مناور عليوى عشبه سامه 
العن����زي 74.33 التجارة جامعة 

القاهرة
 ٭ محمد منصور محمد هيف عايد 
القحطاني 64.17 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ محم����د منيزل جاس����ر فجرى 
العنزي 64.64 التجارة جامعة 

بنها
 ٭ محمد ناصر هزاع غنيم العدواني 
التج����ارة جامع����ة قناة   63.57

السويس
 ٭ محمد نايف سالم عبدهلل حمود 
احلم����اد 59.42 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ محمد نايف شبيب بن شبيرمه 
العجمي 74.42 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ محمد جنف غلوم محمد حسن 
جمال 74.23  األلسن جامعة عني 

شمس
محمد وليد احمد عبدالكرمي علي   ٭
ش����موه 67.78 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ م����رزوق مطل����ق م����رزوق فهد 
البني����ان 81.19 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ مرمي جمال ناصر محمد عبدهلل 
الروي����ح 70.33 التجارة جامعة 

القاهرة
 ٭ مرمي ف����ارس محمد علي ناصر 
الهاجري 60.35 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ مزعل راضى مزعل مريف مفرح 
التجارة جامعة  العازمي 64.73 

القاهرة
 ٭ مساعد س����الم حماد زايد الزايد 
العازم����ي 82.91 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ مساعد علي شجاع حصني ذياب 
التجارة جامعه  املطيري 62.42 

املنوفية
 ٭ مساعد مصلح احلميدي محمد 
املطيري 63.99 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ مسعد محمد حسني غنيم جليدان 
الرشيدي 70.35 احلقوق جامعة 

جنوب الوادى
 ٭ مسفر محمد مسفر محمد الزعبى 

70.71 التجارة جامعة بنها
 ٭ مشاري احمد عبدهلل عبدالوهاب 
ابراهيم احلسينان 70.19 احلقوق 

جامعة عني شمس
 ٭ مش����اري عايد مصلح صويان 
التجارة  ديوس املطيري 66.94 

جامعة بنها
 ٭ مش����اري فهد محمد عثمان علي 
بوغي����ث 84.28 التجارة جامعة 

الزقازيق
 ٭ مشاري محمد حزام رفيد مشاري 
العن����زي 65.17 احلقوق جامعة 

بنها

 ٭ مشاري محمد عناد حطاب براك 
الهيف����ي 60.32 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ مش����اري محمد فاح عامر فهد 
العجم����ي 72.14 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ مش����عل بدر حس����ني عبدهلل 
عجيمان 70.02 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ مشعل حسني حمد حشر املويهى 
العنزي 64.10 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ مشعل رشيد راشد سعد غريب 
العازمي 56.42 احلقوق فرع 

السادات جامعه املنوفية
مشعل س����عد مطلق حمد مطلق   ٭
زريق اخلال����دي 59.59 احلقوق 

جامعة عني شمس
 ٭ مش����عل فهد عبدالرحمن حميد 
العبدلى 65.85 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ مشعل محمد غازي فالح دهش 
االزمع 62.70 احلق����وق جامعة 

املنصورة
 ٭ مشوط محمد فهد مبارك املشوط 
96.62 احلق����وق جامع����ة ع����ني 

شمس
 ٭ مع����اذ علي رفاع����ى احمد عنبر 
الرفاع����ى 61.59 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ مفرج خامت سلطان خامت الشريد 
العجم����ي 71.64 التجارة جامعة 

الزقازيق
 ٭ مف����رج ماجد مفرج ناصر ماجد 
آداب جامعة  الدوس����ري 86.07 

املنيا
 ٭ مفرح ناصر مانع ناصر سعد 
شارع العجمي 68.42 التجارة 
وإدارة األعمال جامعة حلوان

 ٭ منصور حمد خضير سيف برمي 
العنترى 76.83 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ منصور قبان عواد بطي العازمي 

85 احلقوق جامعة اسيوط
 ٭ منى قاسم محمد غريب محمد علي 

79.85 تربية جامعة حلوان
 ٭ منيرة فيصل عبدهلل عبدالعزيز 
احمل����ري 73.16 احلقوق جامعة 

القاهرة
 ٭ مهدي مناحي مهدي منصور فهيد 
جويعد العجمي 64.64 التجارة 

جامعة بنها
 ٭ موسى فاح ثاب عبدالهادي سعد 
اخل����رازه 71.30 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ ناجي محمد ختان راوى العنزي 

68.75 احلقوق جامعة القاهرة
 ٭ نادر مبارك عواد فالح العازمي 
64.71 احلق����وق جامعة جنوب 

الوادى
 ٭ ناص����ر حزام برج����س عبدهلل 
خليوى ع����وض املطيري 68.15 

آداب جامعة بنها
 ٭ ناص����ر خال����د س����عود راجح 
آداب  الهاجري 68.07  العصفور 

جامعه املنوفية
 ٭ ناصر خالد مصلط فهران عبدهلل 
العدوان����ي 77.5 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ ناصر سعد محمد صالح الدعاس 
60.17 احلقوق جامعة املنصورة

 ٭ ناصر س����عود ع����واض كتاب 
ذي����اب 65.78 احلق����وق جامعة 

االسكندرية
 ٭ ناصر سلطان عزيز ساطى طلق 
العتيب����ي 60.51 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ ناصر عبدهلل فارس فاح ناصر 
احلش����ار 62.37 احلقوق جامعة 

حلوان

 ٭ متعب صباح محمد ادبيس����ان 
حايف الش����مري 71.46 احلقوق 

جامعة بنها
 ٭ محم����د احم����د عيس����ى احم����د 
عبدالعزيز املليفى 76.97 التجارة 

جامعة قناة السويس
 ٭ محمد ارشيد سريع فرحان سعيد 
العازمي 66.86 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ محم����د احلميدي محمد راش����د 
زهيميل املطيري 69.77 احلقوق 

جامعة اسيوط
 ٭ محمد ب����در محم����د عيد صقر 
املطيري 82.71  احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ محمد جابر عبداحملس����ن محمد 
علي املرى 66.6 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ محمد حسن سعد فالح بن خضير 
املطيري 69.92 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ محمد خالد حربي علي سعدى 
السعدى 69.22 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ محمد راجح ذعار تركي س����عد 
الدوسري 60.17 التجارة جامعة 

قناة السويس
 ٭ محمد راش����د مطلق س����عد بن 
خشمان الهاجري 62.27 احلقوق 

جامعه املنوفية
 ٭ محمد رجا بركه محمد الديحاني 

63.56 التجارة جامعه املنوفية
 ٭ محم����د زاي����د مفل����ح عم����ار 
العازمي 70.57 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ محمد سالم سلطان خامت الشريد 
التجارة جامعة  العجمي 66.25 

الزقازيق
 ٭ محمد س����الم علي احمد صالح 
احمد االنص����ارى 77.5 التجارة 

جامعة بنها
 ٭ محمد سالم فرج سالم ذياب املرى 

74.27 التجارة جامعة بنها
 ٭ محمد سامي يعقوب احمد محمد 
علي 78.37 التجارة وإدارة األعمال 

جامعة حلوان
 ٭ محمد س����عد هليل شافي مطلق 
آداب جامع����ة  احلرب����ي 77.75 

الزقازيق
 ٭ محمد س����عود مب����ارك عبدهلل 
التويس احلسينى 74.45 التجارة 

وإدارة األعمال جامعة حلوان
 ٭ محمد سعود محمد سعد ضبيب 
العازم����ي 68.94 تربية جامعة 

حلوان
محمد سعود محمد ضعني سعد   ٭
املغيبري الرشيدي 68.44 التجارة 

جامعة القاهرة
محمد سمير ابراهيم صالح مدن   ٭
الق����اف 67.09 احلقوق جامعة 

أسيوط
 ٭ محمد صالح جاسم خلف عبيد 
الثني����ان 66.54 التجارة وإدارة 

األعمال جامعة حلوان
 ٭ محم����د صنيتان ثوين����ى زايد 
العتيبي 73.25 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ محمد طارق سلطان علي السلطان 
السمحان 61.78 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ محمد طال فريح محمد محيسن 
احلبشى 68.67  احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ محمد عباس احمد يوسف ابراهيم 
خليل 64.75 احلقوق جامعة بني 

سويف
 ٭ محمد عبد كتاب حمد الش����مري 
60.53 التج����ارة وإدارة األعمال 

جامعة حلوان
 ٭ محمد عبدالرزاق حجاب بريسم 
احلميدي 71.37 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ محمد عبدالعزيز س����الم ساكت 
العنزي 66.92 احلقوق  مشعان 

جامعه املنوفية
 ٭ محمد عبدهلل عام���ر عبدالرحمن 
العامر 70.53 احلقوق جامعة بنها

 ٭ محمد علي حسني عاشور عبدهلل 
الق����اف 64.05 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ محم����د ع����وض عوي����د ريحان 
التجارة جامعة  املطيري 65.59 

الزقازيق
 ٭ محمد عيسى فارس شايع كرمي 

58.21 تربية جامعة حلوان
 ٭ محمد فايح مطر عريج املطيري 

78.89 احلقوق جامعه املنوفية
 ٭ محمد فايز حم����ود عبدالهادي 
مان����ع الفضل����ى 64.78 احلقوق 

جامعة بنها
 ٭ محمد فزاع حمد خلف محيسن 
الشمري 55.29 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ محمد فاح مفلح رشيد السبيت 
العازمي 74.04 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ محمد فهد سوعان غثوان العنزي 

69 احلقوق جامعة اسيوط
 ٭ محم����د فه����د م����رزوق مضحى 
الرش����يدي 68.7 التجارة جامعة 

القاهرة
 ٭ محم����د مانع مطيع مرعى ملهى 
العجم����ي 65.5 احلقوق جامعة 

القاهرة
 ٭ محمد مبارك منصور فالح متعب 
الهاجري 73 احلقوق جامعة بني 

سويف
 ٭ محمد محسن حسني احمد حسن 
اشكنانى 78.79 التجارة جامعة 

الزقازيق
 ٭ محمد محسن منصور فالح متعب 
الهاجري 69.94 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ محمد محمد رحيم الس����ليمان 
الس����عيد 63.93 احلقوق جامعة 

عني شمس

 ٭ علي س����لمان علي محمد سعود 
السبيعى 69.13 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ علي س����مير عبدالعزيز عبدهلل 
امللحم 64.76 احلق����وق جامعة 

عني شمس
 ٭ علي عبدهلل علي حسني طالب ما 

73.71 التجارة جامعة طنطا
 ٭ علي فالح س����عد عبي����د محمد 
البلحطى العازمي 60.89 التجارة 

جامعة بنها
 ٭ علي ماجد علي يوس����ف املاجد 

65.25 التجارة جامعة القاهرة
 ٭ علي محمد علي مسرع سالم فهد 
عظيمان العجمي 71.78 احلقوق 

جامعة اسيوط
 ٭ عل����ي معا عل����ي ناجي متعب 
اخلرينج الرشيدي 67.96 احلقوق 

جامعة عني شمس
 ٭ علي هذال س����عد الف����ي حمدان 
احلريص املطيري 59.25 احلقوق 

جامعة عني شمس
 ٭ عمر ثوينى حماد مطر جمعان 
احلسينى 70.68 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ عم����ر خالد عب����دهلل خالد حمد 
الديحاني 85.07 احلقوق جامعة 

اسيوط
 ٭ عم����ر خليل مفضى مجبل عواد 
العن����زي 70.31 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ عمر شعف عماش سالم احلربي 

69.73 التجارة جامعة بنها
 ٭ عم����ر عويض صال����ح مصلح 
الشاحي 58.42 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ العنود شافي سالم ناصر العجمي 

67.99 التجارة جامعة بنها
 ٭ عهد سالم قناص سعود محمد 
النم����ران 71.16 احلقوق جامعة 

القاهرة
 عيد هيف عيد محمد املنيف 70.11 ٭ 

احلقوق جامعة القاهرة
 ٭ عيسى علي محمد مسرع سالم فهد 
عظيمان العجمي 68.36 التجارة 

جامعة القاهرة
 ٭ غ����امن احمد غامن احمد حس����ني 
الش����مار 66.84 التجارة جامعة 

القاهرة
 ٭ غامن حسني غامن عرفى مناحي 
اخلال����دي 56.54 آداب جامع����ة 

الزقازيق
 ٭ غامن فرج صلبوخ فرج الصلبوخ 
64.46 التج����ارة وإدارة األعمال 

جامعة حلوان
 ٭ فارس دبوس فارس غامن جاسم 
الدب����وس 72.83 التجارة جامعة 

القاهرة
 ٭ فاطمة احمد حم����د علي ناصر 
العريف����ان 91.1 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ فال����ح دعيرم محم����د مصرفع 
العجم����ي 66.28 التجارة جامعة 

بنها
 ٭ فالح ضيدان سالم خجيم العجمي 
85.1 احلقوق جامعة عني شمس

 ٭ فايز سعود فاح خليفة ظبيب 
العازم����ي 73.9 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ فايز علي دهيس����ان زبن حزمى 
اللميع 61.85 احلقوق جامعة بني 

سويف
 ٭ فايز فهد فال����ح مجاد العازمي 

75.85 التجارة جامعة طنطا
 ٭ فايز مدعث غاب دابس العازمي 
65.35 التجارة جامعة الزقازيق

 ٭ فراس ناصر طاهر واوان ضيدان 
الشمري 69.65 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ فرج هادي مهدي مناحي عايض 
ش����تران العجمي 81.78 احلقوق 

جامعة املنصورة
فرح باقر حيدر باقر كرم عندكالى   ٭
84.99 احلقوق جامعة عني شمس

 ٭ فاح علي فاح علي الوس����مي 
العازمي 65.16 احلقوق  اشنيتر 

جامعه املنوفية
 ٭ فه����د ابراهيم عب����دهلل ابراهيم 
التجارة  القريبى 69.27  عبدهلل 

جامعة الزقازيق
 ٭ فهد احم����د صالح حمود صالح 
العليوى العازمي 79.88 احلقوق 

جامعه املنوفية
 ٭ فهد ارش����يد حمد سالم شنيتر 
العازمي 70.74 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ فه����د بدر رمضان محمد عبدهلل 
عل����ي الكن����دري 64.68 احلقوق 

جامعة حلوان
 ٭ فهد جمعان محمد ناصر احلريتى 
77.29 التجارة جامعة الزقازيق

 ٭ فهد راشد سلمان محمد الهبيده 
63.57 احلقوق جامعة حلوان

 ٭ فهد زايد ش����ينان زايد محسن 
العجم����ي 66.21 التجارة جامعة 

الزقازيق
 ٭ فه����د زيد ه����زاع مزي����د رميح 
العازم����ي 67.14 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ فهد س����عد عبيد زيد العدواني 

72.36 احلقوق جامعة القاهرة
 ٭ فهد سعود شنوف سعود سيف 
العازم����ي 68.98 التجارة وإدارة 

األعمال جامعة حلوان
 ٭ فهد صالح هادي صالح الصوان 
العازمي 70.59 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ فهد عبدهلل مطلق عبدهلل املجهول 
املطي����ري 71.42 احلقوق جامعة 

بنها
ادبيسان   ٭ فهد عبدالهادي محمد 
الشمري 68.85 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ فه����د علي فهاد مطل����ق جافور 
العازم����ي 75.21 احلقوق جامعه 

املنوفية

 ٭ فهد علي فهد عبدهلل العجمي 
جامع����ه  احلق����وق   73.32

املنوفية
 ٭ فه����د علي����ان عاي����ض عماش 
الرشيدي 63.14 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ فهد عيد سارى مرزوق فرحان 
العازمي 64.99 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ فهد فاح فيصل سعود الدويش 

66.57 احلقوق جامعة بنها
 ٭ فهد قبان مش����عل فازع عمير 
الرشيدي 69.29 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ فهد الفي مرزوق مطلق االسود 
العازم����ي 62.18 التجارة جامعة 

القاهرة
 ٭ فهد مبارك مرجى محمد فرحان 
املطيري 74.75 احلقوق جامعة 

القاهرة
 فهد محمد راشد فهد ضرباح 69.4 ٭ 

احلقوق جامعة االسكندرية
 ٭ فهد مرزوق محس����ن ش����بيب 
املي����ع 71.07 احلقوق  احلميدي 

جامعة بني سويف
 ٭ فهد مساعد فرحان محمد الفرحان 
التج����ارة جامعة  النومي 73.58 

القاهرة
 ٭ فهد مناحي سعود ساير املطيري 

85.7 احلقوق جامعة حلوان
 ٭ فهد مهدي رماح مطلق القحطاني 
69.12 التج����ارة جامع����ة بن����ي 

سويف
 ٭ فهد ناصر صحن فهد اخلرينج 
الرشيدي 67.92 التجارة جامعة 

طنطا
 ٭ فه����د ناصر فهد ه����ادي غصني 
الدوسري 71.60 احلقوق جامعة 

اسيوط
 ٭ فه����د نايف احمد غامن جاس����م 
الدبوس 77.10 األلس����ن جامعة 

عني شمس
 ٭ فهد هال بخيت الرومى العجمي 
67.85 التجارة جامعة الزقازيق

 ٭ فهد يوسف محمد ابراهيم بهبود 
65.87  احلقوق جامعة بنها

 ٭ فواز ثامر ش����باب غريب زامل 
السعيدى 59.52 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ ف����واز عل����ي طامى جب����ر فهد 
الفضل����ى 63.16 التجارة جامعة 

بني سويف
 ٭ فواز فاح س����عود الفي حمدان 
احلريص 66.58 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ ف����واز ف����اح س����عود محمد 
النمران 76.89 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ فواز مبارك سلمان محمد الهبيده 

67.67 احلقوق جامعة حلوان
 ٭ فواز محسن فريج سعود املطيري 

66.75 التجارة جامعة بنها
فواز محمد عبدالرحمن علي خليفة   ٭
العميري 65.80 التجارة جامعة 

الزقازيق
 ٭ فواز محمد عوض فاح املطيري 
61.42 احلق����وق جامع����ة ع����ني 

شمس
 ٭ فواز مشعل عبدالرحمن الدرمييح 
املش����عل 68.45 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ فيصل رجا منهل محمد العنزي 
61.42 احلقوق جامعة املنصورة

 ٭ فيص����ل عب����دهلل قطي����م حامد 
الش����احي 71.82 احلق����وق فرع 

السادات جامعه املنوفية
 ٭ فيصل عبداحملس����ن محمد علي 
امل����رى 67.85 التج����ارة جامعة 

القاهرة
 ٭ فيصل غازي محمد منير فيحان 
العتيبي 70.32 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ فيصل فرحان سيف فرحان النامى 

65.42 التجارة جامعة بنها
 ٭ فيصل مبارك هزاع سعد مبارك 
الف����راع العازمي 60.29 احلقوق 

جامعه املنوفية
 ٭ فيصل متعب عبدهلل انويهض 
الرشيدي 77.67 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ فيصل نخي����ان ابراهيم محمد 
س����عد النخي����ان 63.8 التجارة 

جامعة القاهرة
 ٭ ماجد براك مف����رج ناصر ماجد 
الدوسري 77.57 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ ماجد عبداللطيف عبدهلل مطلق 
دهش املهمل 74.52 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ مانع مسفر حسن محمد عبدهلل 
العجمي 70.07 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ مبارك انور مبارك صالح النمش 
69.55  احلق����وق جامع����ة عني 

شمس
 ٭ مبارك سعد غريب مبارك سعيد 
البذال����ى 79.70 التجارة جامعة 

الزقازيق
 ٭ مبارك صقر مبارك سالم عبدهلل 
التجارة وإدارة  السليمان 71.75 

األعمال جامعة حلوان
 ٭ مب����ارك عبدهلل مجول مس����لط 
محس����ن العجمي 63.6 احلقوق 

جامعة القاهرة
 ٭ مبارك عوده عبيد مبارك سعيد 
التجارة جامعه  البذال����ى 62.14 

املنوفية
 ٭ مبارك مش����عان بدر محمد علي 
قبيان املطي����ري 73.33 احلقوق 

جامعة بنها
 ٭ مبارك ناصر مبارك سعيد بركات 
الهاج����ري 75 التج����ارة جامعة 

الزقازيق
 ٭ متع����ب زيد مب����ارك زيد العرو 
املطيري 68.34 احلقوق جامعة 

حلوان

 ٭ عبدهلل خالد جديع سعدون رباح 
العازمي 59.82 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ عبدهلل خالد حسن محمود املزين 

65.39 التجارة جامعة القاهرة
 ٭ عبدهلل خالد دبيان خالد غازي 
العتيبي 76.45 األلس����ن جامعة 

عني شمس
 ٭ عبدهلل رمضان محمد خلف قطش 
العن����زي 60.25 التجارة جامعة 

املنصورة
 ٭ عبدهلل س����عود عبي����د حمود 
املطيري 73.21 األلس����ن جامعة 

عني شمس
 ٭ عبدهلل سند سمير سند سريع 
66.7 احلق����وق جامع����ة ع����ني 

شمس
 ٭ عبدهلل ضيف هلل عبدهلل بردى 
الفضلى 74.25 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ عبدهلل علي عبدهلل محمد علي 
اشكنانى 73.28 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ عبدهلل علي ناص����ر غامن امليع 
العازم����ي 61.52 التجارة جامعة 

بنها
 ٭ عبدهلل عواد حربي محمد احليص 
الفضلى 59.63 احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ عبدهلل عيسى نابى سعد سودان 
الرشيدي 90.52 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ عبدهلل عيسى ياسني اسماعيل 
االنصارى 82.24 التجارة جامعة 

املنصورة
 ٭ عب����دهلل غازي عب����دهلل غازي 
الهضيبان العتيبي 75.59 األلسن 

جامعة عني شمس
 ٭ عب����دهلل غري����ب مرجى خضر 
الزاي����دي العنزي 72.12 التجارة 

جامعة قناة السويس
 ٭ عب����دهلل فاضل عباس حس����ن 
عبداحملسن رمضان 65.74 التجارة 

جامعة قناة السويس
 ٭ عبدهلل فال����ح محمد صبر فهاد 
الدوسري 59.82 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ عبدهلل فهد فاح محمد العجمي 

65.23 احلقوق جامعة حلوان
 ٭ عبدهلل فهد محمد عوض عوض 
محمد خضير 69.64 آداب جامعه 

املنوفية
 ٭ عبدهلل فيصل ابل محمد شريف 
العوض����ى 73 احلق����وق جامعة 

االسكندرية
 ٭ عب����دهلل الفي جميعان ش����اهر 
احلرب����ي 79.42 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ عبدهلل مبارك خماط رزن حايف 
سالم 71.77 احلقوق جامعة عني 

شمس
 ٭ عبدهلل مج����دل عواض ضاوى 
الروي����ل العتيبي 61.25 التجارة 

جامعة قناة السويس
 ٭ عبدهلل محمد سعود وقيان حمد 
العجم����ي 72.72 التجارة جامعة 

القاهرة
 ٭ عبدهلل محمد سعيد بشير محمد 
البلوشى 77.61 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ عبدهلل محمد سيف شاش محمد 
مني����ف العجم����ي 58.3 احلقوق 

جامعة القاهرة
 ٭ عبدهلل محمد عبداحملسن شيحان 
عبداحملسن 77.30 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ عبدهلل محمد عبيد عزيز مطيخ 
الش����مري 64.8 التجارة جامعة 

طنطا
 ٭ عبدهلل محمد مب����ارك مبخوت 
التج����ارة جامعة  هن����دى 66.6 

الزقازيق
 ٭ عب����دهلل مرزوق حم����د مرزوق 
العازم����ي 71.21 احلقوق جامعة 

القاهرة
 ٭ عبدهلل مرش����د عب����دهلل ناصر 
سليمان املرش����د 78.49 التجارة 

جامعة بنها
 ٭ عبدهلل مشعل منديل ضيف هلل 
التجارة جامعة  القحص 64.89 

الزقازيق
 ٭ عبدهلل مشيرى يحيى مشيرى 
الهاجري 68.07 احلقوق جامعة 

بنها
 ٭ عب����دهلل مطيل����ج محمد خلف 
املطوطح العنزي 62.32 احلقوق 

جامعة االسكندرية
 ٭ عبدهلل ناصر علي مرعى ناصر 
امل����رى 69.33 التج����ارة وإدارة 

األعمال جامعة حلوان
 ٭ عبدهلل ه����ادي مناح����ي هادي 
التجارة  العازمي 66.4  س����عود 

جامعة طنطا
عبداحملسن عبدهلل حسني علي   ٭
حس����ني الصائغ 86.59 التجارة 

جامعة عني شمس
 ٭ عبدالوهاب سيف صالح حسن 
صالح الضبي����ب 71.89 التجارة 

جامعة االسكندرية
 ٭ عبدالوه����اب فه����د احم����د فهد 
عبداللطيف االمير 73.62 احلقوق 

جامعة عني شمس
 ٭ عبيد عباس صالح عبيد العتيبي 

67.05 احلقوق جامعة اسيوط
 ٭ عبير خالد عب����اس عبدالعزيز 
البيجى اخلالدي 67.47 التجارة 

جامعة طنطا
 ٭ عذارى عبدهلل عبدالوهاب ابراهيم 
احلسينان 63.31 احلقوق جامعة 

القاهرة
 ٭ علي جاس����م علي محمد صالح 
التج����ارة وإدارة األعمال   81.53

جامعة حلوان
 ٭ علي رجا منهل محمد العنزي 
جامع����ه  احلق����وق   86.62

املنوفية

 ٭ عامر محمد عامر هادي صمعان 
العجم����ي 65.6 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ عبدالرحمن احسان نهار جاسم 
الش����مري 72.92 احلقوق  ثقيل 

جامعة حلوان
 ٭ عبدالرحمن احمد عوض خلف 
دهش املهمل 61.95 احلقوق فرع 

السادات جامعه املنوفية
 ٭ عبدالرحمن سعد عطاهلل سعد 
ارنني السليماني 64.5 احلقوق 

جامعة اسيوط
 ٭ عبدالرحمن س����عدون مسعود 
مبارك املطي����ري 74.51 احلقوق 

جامعة عني شمس
عبداللطي����ف  عبدالرحم����ن   ٭ 
عبدالرحمن علي خليفة العميري 
63.46 التجارة جامعة الزقازيق

 ٭ عبدالرحمن عبدهلل حسني عبدهلل 
القطان 70.53 التجارة جامعة عني 

شمس
 ٭ عبدالرحمن عنتر حس����ن علي 
دعال����ه 66.99 التج����ارة وإدارة 

األعمال جامعة حلوان
 ٭ عبدالرحمن غازي خالد عقاب عمر 
االشهب املطيري 74.38 احلقوق 

جامعة املنصورة
 ٭ عبدالرحمن فهد جابر عيد صغير 
الش����مري 63.21 التجارة جامعه 

املنوفية
عبدالرحمن فه����د جيران عمش   ٭
محم����د الصليلي 64.82 احلقوق 

جامعه املنوفية
 ٭ عبدالرحمن فهد مرزوق عوض 
التجارة  الع����دوان 78.80  صقر 

جامعة الزقازيق
 ٭ عبدالرحم����ن مش����اري داه����م 
عبدالرحمن جليم القحطاني 68.29 

التجارة جامعة بني سويف
 ٭ عبدالعزيز خالد عداى حامد محمد 
عمير احلس����ينى 68.31 احلقوق 

جامعة املنصورة
 ٭ عبدالعزي����ز راضى فريح خلف 
محم����د اخليوط����ى 72.11 تربية 

جامعة عني شمس
 ٭ عبدالعزيز زيد محمد سبيل مزيد 
احلرب����ي 69.84 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ عبدالعزيز سلمان مختار يعقوب 
حبيب جراغ 68.87 احلقوق جامعة 

حلوان
 ٭ عبدالعزيز صالح س����يف خالد 
املطيري 65.53 احلقوق جامعة 

بني سويف
 ٭ عبدالعزيز طارق محمد عبدهلل 
التجارة  الرش����يد 65.85  حسن 

جامعة طنطا
 ٭ عبدالعزيز عبدالرحيم احمد محمد 
التجارة   68.11 عبدالرحيم احمد 

جامعة قناة السويس
 ٭ عبدالعزيز عدنان عيدان يوسف 
عبدالرزاق 72.07 احلقوق جامعه 

املنوفية
 ٭ عبدالعزيز علي فاح علي محمد 
العل����ي 69.73 التج����ارة جامعة 

القاهرة
 ٭ عبدالعزيز محسن فريج سعود 
التجارة جامعة  املطيري 74.23 

بنها
 ٭ عبدالعزيز مفرح مرزوق مفرح 
العمي����ره 58.5 احلقوق  الطمار 

جامعة بنها
 ٭ عبدالعزيز ناصر احلميدي ناصر 
غ����امن العازم����ي 60.62 احلقوق 

جامعة املنصورة
 ٭ عبدالعزي����ز ناي����ف عبيد فهد 
املطي����ري 66.10 احلقوق جامعة 

املنصورة
 ٭ عبدالعزيز ياس����ر راشد عيفان 
جويعان البذالى 70.53 احلقوق 

جامعة االسكندرية
 ٭ عبدالكرمي عذاب س����ويد صالح 
التج����ارة جامعة  العنزي 65.8 

بنها
 ٭ عبداللطي����ف عب����دهلل عايض 
مصارع مس����لط العنزي 63.03 

احلقوق جامعة املنصورة
 ٭ عبدهلل ابجاد حامد سمار العبدلى 

66.65 احلقوق جامعة حلوان
 ٭ عب����دهلل احم����د عوي����د ريحان 
املطيري 60.48 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ عبدهلل احمد محمد زبيان مرزوق 
الرشيدي 70.63 احلقوق جامعة 

جنوب الوادى
 ٭ عب����دهلل احلمي����دي عبدالهادي 
املطي����ري 63.14 التجارة جامعة 

بنها
 ٭ عبدهلل اياد عبدهلل عبدالوهاب 
العوهلى 66.95 التجارة جامعة 

القاهرة
 ٭ عب����دهلل ب����در خالد ب����در ليلى 
املطيري 69.88  احلقوق جامعة 

االسكندرية
 ٭ عبدهلل بندر مزيد هال عايض 
التجارة جامعة  العتيبي 70.72 

طنطا
 ٭ عبدهلل جاسم محمد املناع العنزي 

75.57 التجارة جامعه املنوفية
 ٭ عبدهلل حسني علي حجي طاهر 
آداب جامع����ة  املس����رى 68.75 

الزقازيق
 ٭ عبدهلل حسني علي عبدهلل علي 

65.14 التجارة جامعة القاهرة
 ٭ عبدهلل حمد صالح حمد سهجان 
العازمي 66.57 احلقوق جامعة 

جنوب الوادى
 ٭ عبدهلل حمد عبدهلل صالح الباز 
العن����زي 66.72 احلقوق جامعة 

عني شمس
 ٭ عبدهلل حم����ود علوش عوض 
احلميدي املطيري 68.21 التجارة 

جامعة الزقازيق
 عبدهلل حميد عباس عبد 62.85 ٭ 

احلقوق جامعة القاهرة

قبول 534 طالبًا وطالبة من الكويتيين للدراسة بالجامعات المصرية


