
   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

ابتهال محمد حسن أحمد يوسؾ114001

حديث شريؾ ونصوص قرانية               أحمد ابراهيم محمد ابراهيم خليل214002

أحمد أشرؾ جودة صالح محمد314003

أحمد العزب ابراهيم العزب414004

حديث شريؾ ونصوص قرانية            أحمد أيمن مدبولى ابراهيم زايد514005

أحمد حسام سالم أحمد الشلؾ 614006

فروق فردية                   +طرق تدريسأحمد سعيدعبد الحميد حسن خالد714007

أحمد سمير فتحى السيد الجمل814008

احمد شحتة عبد الحى اسماعيل914009

فروق فردية                   +طرق تدريسأحمد صابرعبد اللطيؾ سيد أحمد1014010

(بيان)نحووبالؼة عربيةأحمد صالح صادق محمد1114011

أحمد عبد هللا سليمان عبد هللا1214012

أحمد فؤاد حافظ أحمد ابراهيم1314013

أحمد محجوب أحمد الكحال محجوب1414014

حديث شريؾ ونصوص قرانية                أحمد محمد محمد محمد ابراهيم زمزم1514015

حديث شريؾ ونصوص قرانية               أحمد محمد محمد المؽاروى1614016

أحمد مختارسالم يونس1714017

حديث شريؾ ونصوص قرانية               أحمد مصطفى كامل محمد1814018

حديث شريؾ ونصوص قرانية                احمد نبيل امين محمد1914019

اسراء ابراهيم على الدين سلويلم2014020

اسراء أحمد محمدى محمد الصياغ2114021

اسراء أحمد سعيد عبد الهادى بدير2214022

حديث شريؾ ونصوص قرانية                اسراء ايمن عبد الرؤؾ محمود2314023

اسراء السيد محمد محمود2414024

اسراء حلمى حسن أحمد عبد المعطى2514025

رئيس القسمالمراجعالمختص

          (1)صفحة رقم 

(اساسى)كشؾ باسماء طالب الفرقة الرابعة 

  مستجد2021/2020شعبة اللؽة العربية للعام الجامعى 



   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

اسراء صالح محمد عبد الرازق حسين2614026

سراء صبرى عبد الهادى سيد نور الدينا2714027

اسراء عزت ضاهرعبد الفتاح 2814028

اسالم أحمد سيد عبد المقصود سيد2914029

حديث شريؾ ونصوص قرانية                اسالم أشرؾ صابر ابراهيم3014030

2علم للؽة والصرؾ تأسماء صابرعبدالموجود محمد زؼلول3114031

أسماء عبد الرازق محمد عبد المقصود3214032

أسماء محمدأبو الفتوح عمرى3314033

االء عبد القادر محمدى أبو الخير3414034

االء محمود عبد الستار محمود جبر3514035

حديث شريؾ ونصوص قرانية               أمنيه محمدعلى مصيلحى الجزار3614036

حديث شريؾ ونصوص قرانية               الشيماء سميرمحمد على 3714037

الطاهرة بدوى محمد حمدى اسماعيل3814038

طرق تدريسأمانى حسام عبد الؽنى فوده3914039

امل السيد محمد على4014040

امنية وائل محمد أحمد شاهين4114041

أميرة أشرؾ ابراهيم الدسوقى السيد4214042

أميرة جمال فرج محمد ابو زيد4314043

أميرة شعبان محمد السعيد السيد حسن4414044

أميرة طارق فتحى عبد الؽنى عبد هللا4514045

أميرة عادل محمد عفيفى ابوسليم4614046

أميرة ياسرامين السيد4714047

أمينة محمد محمد فريد4814048

انجى كامل يوسؾ شرؾ الدين4914049

أيه انورفهمى عبد الهادى محمد5014050

رئيس القسمالمراجعالمختص

          (2)صفحة رقم 

(اساسى)كشؾ باسماء طالب الفرقة الرابعة 

  مستجد2021/2020شعبة اللؽة العربية للعام الجامعى 



   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

أيه جابرعبد المقصود حموده5114051

أيه ربيع عبد الحميد عبد الرحمن صيام5214052

أيه رضا أحمد محمود محمد5314053

أيه رضا محمد عبد الحميد5414054

أيه عادل على رمضان5514055

أيه عاطؾ محمد الهادى ابراهيم5614056

أيه عصام عبد المنعم ابراهيم شعيب5714057

أيه محمد ابراهيم حسن5814058

أيه محمد عبد المنعم جوده نصر5914059

أيه محمد صبحى مصلحى خلؾ6014060

أيه مجدى رجب عيد الزيات6114061

أيه مبروك بكرى ريان6214062

أيه مرسى السيد مرسى6314063

ايمان أحمد عبد المؤمن محمود الشاعر6414064

ايمان ربيع محمود محمد عرفة6514065

ايمان زكريا محمد المكاوى6614066

ايمان صبرى عبد العزيزأحمد الحنفى6714067

طرق تدريسايمان عالء نجاح محمد محمود سالم6814068

ايمان محمد  أبوشوشة عبد الجواد6914069

ايمان محمد عبد الحميد مصطفى العبادى 7014070

ايناس السيد محمد كمال محمد دسوقى7114071

ايناس صبحى عبد هللا العشرى7214072

ايهاب أحمد عبد الفتاح أحمد7314073

حديث شريؾ ونصوص قرانيةبسنت اسامة عيسى جاد7414074

بسنت سعد عبد المجيد سالم ؼنيم7514075

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشؾ باسماء طالب الفرقة الرابعة 

  مستجد2021/2020شعبة اللؽة العربية للعام الجامعى 

          (3)صفحة رقم 



   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

تهانى محمد عبد الموجود السيد مصطفى7614076

جمال مختار محمود محمد7714077

جهاد حمدى عبد الخالق العتر7814078

جهاد طه أحمد طه7914079

جهاد نصر عبد الرحمن محمد8014080

حديث شريؾ ونصوص قرانيةحسام الدين منتصر صابرعلى8114081

حسام ناجى عنتر عبد الؽنى أحمد8214082

حسن محمد كرم محمد8314083

حسناء حاتم عبد العزيز أحمد8414084

حماده ابراهيم عبد اللطيؾ محمد حماده8514085

خلود محمد صالح الدين محمود8614086

دعاء رضا فكرى صابرحسن8714087

دنيا ابو العال محمود ابوالعال حسن8814088

دينا عبد الباسط سعد برهام8914089

رانيا أحمد عاشور السيد عبد العظيم9014090
رانيا أشرؾ ذكى أحمد محمد9114091

 رانيا ابراهيم محمد كمال الهبيان9214092

رانيا عصام عبد هللا محمد عبد البصير9314093

رحمه عبد السميع أحمد محمد وهبه9414094

رحمه ياسررضا عبد الفضيل النورى9514095

رضوه مسعد عبد الؽنى محمد9614096

رؼد السيد لبيب محمد9714097

رؼده حامد محمدى ابراهيم عزب9814098

رقيه امين شلبى ابوحرب9914099

روان وائل محمود صبحى أحمد10014100

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشؾ باسماء طالب الفرقة الرابعة 

  مستجد2021/2020شعبة اللؽة العربية للعام الجامعى 

          (4)صفحة رقم 



   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

حديث شريؾ ونصوص قرانيةريهام أحمد سليمان الشريؾ10114101

ريهام أسامه على محمد على10214102

حديث شريؾ ونصوص قرانيةريهام السيد عابدين السيد10314103

حديث شريؾ ونصوص قرانيةريهام رضاعيد عبد الجواد10414104

حديث شريؾ ونصوص قرانيةزينب ماهر حسنى منتصر10514105

ساره أحمد محمد فهمى10614106

ساره جمال محمد شرؾ الدين10714107

 ساره سالم محمد أبوالعال10814108

ساره سامى حسين محمود10914109

ساره عماد عبد الهادى السيد11014110

ساره يحيى محمد عبد القادر عبد الفتاح11114111

ساره محمد محروس محمد11214112

سحر صالح عبد المنعم دسوقى11314113

سعد خالد سعد الرفاعى11414114

سلوى صالح على عبد الباقى سليم11514115

شاديه سامى عبد الؽفارحسن11614116

شروق عبد المنعم حسن عطا محمود11714117

شيرين حسين السيد موسى ابراهيم11814118

شرين شريؾ محمد عبد الفتاح  11914119

فروق فرديةشيماء ابراهيم عبد العظيم ابراهيم12014120

شيماء عادل عبد الهادى عبد الوهاب12114121

شيماء عبد المجيد عبد الفتاح عبد المجيد12214122

شيماء مجدى صبحى على عوض12314123

شيماء محمود فاروق حافظ بكرى12414124

صفاء مصطفى محمد عواضى حشاد12514125

رئيس القسمالمراجعالمختص
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          (5)صفحة رقم 
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   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

ضحى جمال مؽاورى عبد الرحمن ابو العطا12614126

طه محمود منير محمود أحمد 12714127

عبد الرحمن محمد عبد الحميد أحمد عيسوى12814128

طرق تدريس+حديث شريؾ ونصوص قرانيةعبد هللا فتحى السيد حسن البنا12914129

حديث شريؾ ونصوص قرانيةعبد هللا محمد على ابوشباك حسن 13014130

فروق فردية+طرق تدريسعزه ابراهيم محمود عبد المقصود13114131

عال شعبان على عبد هللا 13214132

على محمد عبد الحكيم محمد13314133

عليه أشرؾ محمد محمود13414134

عليه عبد المحسن قطب عبد اللطيؾ عطيه13514135

حديث شريؾ ونصوص قرانيةعمر اسامه شوقى أحمد13614136

حديث شريؾ ونصوص قرانيةعمر حماد سيد شحات13714137

عمريحى عبد الوهاب محمود سالم 13814138

ؼاده عبد النعيم عبد السميع محمد13914139

فاتن خالد محمد كامل عبد العزيز14014140

طرق تدريسفاطمة حسام  الدين عبد هللا محمد14114141

فاطمه حمدى عزب ابراهيم سالم14214142

حديث شريؾ ونصوص قرانيةفاطمه رمضان صابر محمد14314143

فاطمه طلعت محمدعبد الوهاب14414144

فاطمه عيد ابراهيم عبد البارى14514145

حديث شريؾ ونصوص قرانيةفؤاد وائل فؤاد حافظ14614146

كريمه هانى زايدن حسانين14714147

حديث شريؾ ونصوص قرانيةكمال باسم محسن ابراهيم محمود14814148

ليلى كمال عبد النبى محمد 14914149

مادلين محمدعبد هللا يوسؾ سعفان15014150
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          (6)صفحة رقم 

(اساسى)كشؾ باسماء طالب الفرقة الرابعة 

  مستجد2021/2020شعبة اللؽة العربية للعام الجامعى 



   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

حديث شريؾ ونصوص قرانية+طرق تدريسمحمد ابراهيم عبد الحامى على15114151

محمد أحمد محمد أحمد 15214152

محمد أشرؾ محمد أحمد15314153

محمد السيد عبد العظيم مؽاورى موسى15414154

محمد امام يوسؾ عبد العزيز15514155

محمد حامد محمد على السيد صبيحه15614156

محمد راشد منصور راشد عجوة15714157

حديث شريؾ ونصوص قرانية+طرق تدريسمحمد عبد الراضى عبد العليم السيد 15814158

محمد عبد الؽفار محمد كامل 15914159

2020/11/21/395برقم 2021/2020ايقاؾ قيدمحمد عبد هللا فتحى عبد الوهاب16014160

محمد فوزى محمدعبد هللا سابق16114161

حديث شريؾ ونصوص قرانيةمحمد ماهرعبد الرحمن عطيه 16214162

محمد محمود عبد الرحمن محمد خضر16314163

محمد ناصر الشحات مدبولى16414164

محمدى أحمد محمدى سالم عزب16514165

طرق تدريسمحمود أحمد عبد الشافى محمد16614166

محمود ادهم أحمد عبد العزيزرمضان16714167

(بيان)نحووبالؼة عربيةمحمود الشافعى حسانين الشافعى صيام16814168

محمود حماده فتحى عبده16914169

حديث شريؾ ونصوص قرانيةمحمود سامى أحمد ابراهيم17014170

محمود صابر محمد عرفه أحمد محمود17114171

محمود طاهرزكى عبدالحميد على17214172

محمود نصر ابراهيم الدسوقى عبده منصور17314173

حديث شريؾ ونصوص قرانية مجدى السيد محمود محمد محمد17414174

مروه محمد مسلم مسلم سليمان17514175

رئيس القسمالمراجعالمختص

          (7)صفحة رقم 

(اساسى)كشؾ باسماء طالب الفرقة الرابعة 

  مستجد2021/2020شعبة اللؽة العربية للعام الجامعى 



   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

مريم أحمد عوض محسوب17614176

مريم السيد عبدالمنعم السيد محمد17714177

مصطفى أحمد السيدعبدالرحمن خليفه17814178

مصطفى اسماعيل نصر مصطفى17914179

مصطفى شعبان السيد محمد السيد18014180

مصطفى عيد سالم اسماعيل البنا18114181

طالب/مفرح مسعد محمود محمد شداد18214182

منارعبدالباسط صالح عبد العزيز زهران18314183

منه هللا حسن ابراهيم محمود عالم18414184

مها ماهر فتحى منجى 18514185

مها محمود عبد العزيز بيومى18614186

مى سامى باشا محمد السواح18714187

مى سيد ابراهيم امام سيد18814188

مى عاطؾ أحمد محمود18914189

نجاة محمدعبدالعاطى عبد القادر19014190

نجوى محمد عبدالرحمن راشد يوسؾ19114191

ندا أشرؾ عبد الرحيم قناوى يونس19214192

ندا عماد أحمد فرج حجاب19314193

ندا فارس صالح الصابر19414194

ندا محمد سعيد السيد أحمد19514195

ندا محمد عبد العظيم حسين19614196

ندا محمد سعيد بيومى عبد اللطيؾ19714197

ندى محمد محمد ابراهيم حجر19814198

ندى وليد شحاته ابراهيم19914199

نرمين السيد ابراهيم حسن حجازى20014200
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مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

حديث شريؾ ونصوص قرانيةنرمين شحته عبد العزيز عبد الؽنى20114201

نرمين محمد السيد عبد الحميد حماد20214202

نها حسن ابو الفتوح حسن على20314203

نورا عبد الوهاب الزناتى عبد الفتاح20414204

نورا عماد سالم مصطفى على 20514205

حديث شريؾ ونصوص قرانيةنورهان سمير السيد محمد الفقى20614206

نورهان ناجى محمد حسين وفا20714207

هاجر أحمد السيد السيد سالمه20814208

حديث شريؾ ونصوص قرانيةهاجرالسيد محمدعلى سكى20914209

هاجرشريؾ عراقى عراقى21014210

هاجرعطيه مختارعطيه21114211

هبه فارس السيد أحمد السيد21214212

هديراسامة جالل حافظ منصور21314213

حديث شريؾ ونصوص قرانيةهديرمحمد محمد محمد سيد أحمد21414214

هناء أيمن سالمه سند21514215

هند معتج عبد هللا عايد مبارك21614216

واطفه عبد الفتاح محمد عبد الوهاب السيد21714217

وحيد عيد سعد محمد سعد21814218

وسام محمد السيد ابراهيم محمد21914219

حديث شريؾ ونصوص قرانيةوفاء صالح الدين عبد الفتاح عبد المجيد22014220

حديث شريؾ ونصوص قرانيةوفاء ناصر توفيق محمد بدر22114221

يارا ابراهيم عماره حامد قاسم22214222

ياسمين أيمن عرفة الطاهر22314223

ياسمين سالم عيد راشد وادى22414224

ياسمين على على سيدأحمد سويد22514225
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مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

ياسمين فتحى عبدالنبى محمود22614226

ياسمين محمد السيد عبد المولى السيد22714227

ياسمين محمد مصطفى سالم ؼزاله22814228

ياسمين محمود عبد هللا سليمان ماجد22914229

طرق تريسياسمين محمود على ابراهيم على23014230
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   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

(3)اتجاهات النقد االدبى+نحووبالؼة+(التربية العملية)جميع مواد الترم االول والثانى ما عدا أحمد أحمد السيد أحمد23114231

الحاسوب وتعليم اللؽة العربية+نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة+المناهجأحمد سامح أحمد أحمد أبوطالب23214232

(التربية العملية)جميع مواد الترام الثانى ما عدا+المناهج اسراء رجب حسن أحمد23314233

نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة++موسيقى الشعر+طرق تريساسراء عاطؾ جابرعيسى23414234

أميرة سيد حسن على السيد23514235
جميع +(تقويم تربوى+بديػ واسلوبية)بالؼة +المناهج+صحة نفسية وارشاد نفسى+طرق تدريس)

(التربية العملية)مواد الترم الثانى ماعدا 

شريؾ سعد محمد على23614236
حديث شريؾ ونصوص +تربية عملية+الحاسوب وتعليم اللؽة العربية+موسيقى الشعر 

(3)قرانية

فاطمة كامل جودة على23714237
طرق +2نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة ت+1علم اللؽة ت

(3)تدريس 

(3)حديث شريؾ ونصوص قرانيةابراهيم محمود عيسى محمد23814238

1المناهج  تاسراء زكريا عامر محمد23914239

1المناهج تأسماء رضا أحمد حلفاوى24014240

(3)حديث شريؾ ونصوص قرانيةأسماء رضا عبد الرازق على24114241

1موسيقى الشعرتبتول صبحى حسين عبد الدايم24214242

1المناهج تشيماء مسعد حسن عبد الفتاح24314243

(3)حديث شريؾ ونصوص قرانيةمحمد أشرؾ على جاد24414244

2االصول االجتماعية والفلسفية للتربية تمروة حامد محمد عبد البارى24514245

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشؾ باسماء طالب الفرقة الرابعة 

   الباقون لالعادة2021/2020شعبة اللؽة العربية للعام الجامعى 

          (11)صفحة رقم 



   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

سنة من الخارج للمرة االولى

(3)حديث شريؾ ونصوص قرانيةاسراء همام محمد24614246

الثانية سنة من الخارج للمرة

(3)حديث شريؾ ونصوص قرانية+(التربية العملية)جميع مواد الترم الثانى ما عدااسراء محمد السعيد24714247

1موسيقى الشعرتأسماء جمال عبد الهادى24814248

الثالثة سنة من الخارج للمرة

(3)حديث شريؾ ونصوص قرانيةأحمد صالح مؽاورى على24914249

(3)حديث شريؾ ونصوص قرانيةالسيد سعيد السيد25014250

الرابعة سنة من الخارج للمرة

محمود عبد الحكيم محمد25114251
الحاسوب وتعليم اللؽة +مهارات لؽوية+سيكلوجية وطرق تدريس فئات خاصة+موسيقى الشعر

االصول االجتماعية والفلسفية+العربية

الثامنة سنة من الخارج للمرة

1تقويم تربوى ت+1ت (بديع واسلوبية)بالؼة شيماء سامى محمود حجازى25214252

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشؾ باسماء طالب الفرقة الرابعة 

الباقون لالعادة(سنة من الخارج)  2021/2020شعبة اللؽة العربية للعام الجامعى 

          (12)صفحة رقم 



   جامعة بنها

   كلية التربية

  شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

الئحة قديمة
1دراسات لؽوية ت +1دراسات دينيةتاميرة فتحى عليوة طوخى25314253

 ايقاؾ قيد تجنيديا2ت(2)رياضة +2تقويم واحصاء ت+2نحو وصرؾ تالسيد حامد عبد الرحمن25414254

ايفاؾ قيد تجنيد يا +1ادب عباسى تجمال لطفى محمد25514255

ايقاؾ قيد تجنيد يا+2نحو وصرؾ ترباح مجدى سليمان25614256

1ت (3)نحو وصرؾ +1مناهج التعليم االبتدائى ت+ادب عباسى+دراسات دينيةمحمد عبد الجواد أمين25714257

2قراءة تحليلية ت+1مناهج التعليم االبتدائى ت+ادب عباسى+دراسات دينيةمرفت محمد عبد الحميد25814258

مرفت مسعد السيد خاطر25914259
ادارة +ادب شعبى+2تقويم واحصاء ت+قراءة تحليلية+صحة نفسية+2نحو وصرؾ ت+نقد ادبى

2مدرسية ت

مى طلعت صالح احمد بدوى26014260
تقويم +2نقد ادبى ت +1مناهج التعليم االبتدائى ت+ادب مصرى+ادب عباسى+دراسات دينية

2ت(3)تكنولوجيا تعليم +2ت(3)بالؼة +2واحصاء ت

رئيس القسمالمراجعالمختص

          (13)صفحة رقم 

(اساسى)كشؾ باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(الئحة قديمة)  2020/2019شعبة اللؽة العربية للعام الجامعى 



رقم التليفونالعنوان

1129462785بنها-نقباس

3103982بنها-بطا

1096423588بنها-منشية النور

1152152164شبرا الخمية

1285041063طوخ-العمارالكبرى

بنها-بتمدة

1144831754الباجور

1208206321المنوفية-شبرابخوم 

1154449502بنها-شبلنجة

1117185902طوخ-ميت كنانة

1283888735بنها-بطا

1201481341شبين القناطر-كفر الدير

1013098451بنها-اتريب

1140526769طوخ-مشتهر

1118215261الؽربية-زفتى

1112552235شبراالخمية

1225976779طوخ

1092181324كفرشكر

1211288986شبرا

1010436418كفرشكر-البقاشين

1091530452قويسنا

1227025725القليوبية-أول شبرا الخمية 

1229053795بنها-جزيرة بلى

133882016بنها-ميت راضى

1152011504قويسنا



رقم التليفونالعنوان

1147440707طوخ-ميت كنانة

1270898241طوخ-العمار الكبرى

قليوب

القناطر

1282606957بنها

1111426305زفتى

1019663387كفرشكر

1142249679بنها-نقباس

1099568973كفر شكر

1007985603قويسنا-كفروهب

1229979925قويسنا-عرب الرمل

1063866951طوخ-ميت كنانة

10237759632زفتى-سنباط

1287860054قويسنا-ميت بره

1027378962طوخ

1122913515بنها-منية السباع

1069865893كفرشكر

1280812680طوخ-سنهرة

1020375814كفرشكر-البقاشين

404692399زفتى-كفرالزيتون

482503330قويسنا-الرمالى

1062584406كفرشكر

1098101288قويسنا

1009590951بنها-طحلة

133412567بنها-طحلة



رقم التليفونالعنوان

1141877347الباجور-جروان

1205058577طوخ-الحصة

1001254730زفتى

1063733361الدقهلية-ميت ؼمر

1226809532شبرا الخمية

1096877496كفرشكر-الشقر

1060104229بنها

1276990648طوخ-سنهرة

1225103536طوخ-ترسا

482538966قويسنا-شبرا بخوم

1275501499طوخ-سنهرة

1154070181الباجور

1227742903بنها-ميت عاصم

1285939957طوخ-أجهور الكبرى

483868765الباجور-اسطنها

1063823021قويسنا-عرب الرمل

1225419326طوخ

1115088250طوخ-ترسا

1147363859بنها-نقباس

1210670075طوخ-أجهور الكبرى

1144598380بنها+شبلنجة

1002807074الدقهلية-ميت ؼمر

1008137941طوخ

1155541334القليوبية-الخصوص

1117308508بنها-منية السباع



رقم التليفونالعنوان

1150705293بنها-مرصفا 

1147429900القناطرالخيرية

404862286زفتى-الرياض

483800125الباجور

1062236453الدقهلية-ميت ؼمر

1224106677بنها-بهتيم

قليوب

1010612704شبرا الخمية

1148424576كفرشكر-كفرمنصور

1017763045بنها

1090900753الباجور

1275447258طوخ-الحصة

1279485365طوخ-سنهرة

1097829856قويسنا

1277024985طوخ

133108817بنها

1019078427الؽربية-زفتى

1012446338بنها-مرصفا

1154689556طوخ

1019984838كفرشكر

1120673497بنها

1028407583كفرشكر

1090993428طوخ-كفرالحصافة

1222174538القليوبية

1026296229قها



رقم التليفونالعنوان

1007146275قليوبية

1016443780قويسنا

483960246الباجور

1066230149كفرشكر

1021760233طوخ

1026352859كفرشكر

2538720كفرشكر

1282157794طوخ

1282157794طوخ

1140676814طوخ

1272787949طوخ-الحصة

100064119طوخ-العبادلة

1014958177طوخ-بلتان

1118297517قويسنا

1207212193طوخ-العمار

1004131049قويسنا

1272173007طوخ

1227706503قويسنا

1220966534طوخ

1144166806منيه السباع

1210999775طوخ

1152041965بنها

1273562605قويسنا

1004353378شبين القناطر

1207159625قليوب



رقم التليفونالعنوان

1278678729قويسنا

1152608996الباجور

1066254243شبين القناطر

1015746303المنوفية-اشمون

1123642680بنها

1119384538بنها

1002789057الباجور

1091336564قليوب

1278723413طوخ

404862499زفتى

1120106471بنها

1156104389شبرا الخمية 

1006954373طوخ

1028097406قويسنا

1023047043قليوب

1067127769طوخ

132568056كفرشكر

1220516651طوخ

2401342طوخ

1275462297بنها

1096447906طوخ

1065825273كفرشكر

1149944162كفر الجزار

1007292473طوخ

1009060679زفتى



رقم التليفونالعنوان

1143380993بنها

1008013074كفرشكر

1008013074شبرا الخمية

1202287589كفربطا

1025070601طوخ

1062980082كفرشكر

1286689142قويسنا

1226915242كفرالجزار

1009307822الباجور

1206621569قها

1020974324طوخ

1154966997شبرا الخمية

1115946438القناطرالخيرية

1026167241بنها

1068715522بنها

1286186798بنها

1062616921زفتى

1122862443بنها

1151426612القليوبية

1069650111بنها

1226079502طوخ

1221275785طوخ

1015417324كفرشكر

كفرشكر

1062654707قويسنا



رقم التليفونالعنوان

1099866281ميت ؼمر

1094988063ميت العطار

1065969754كفرشبيبن

1225378792بنها

1200108540كفرالجزار

1126159391بنها

1281708901طنان

1201694367بنها

1019516907زفتى

1110968921بنها

1028542591طوخ

1129118769بنها

1289425360قليوب المحطه

132470007طوخ

1063687411كفرشكر

1271069503بنها

1206732735بنها

1272396856طوخ

132561301كفرشكر

1153641830منيا القمح

1097969801طوخ

1064103223الباجور

1222656230بنها

1201801128طوخ-أجهور الرمل

1027039387بنها-المنشية



رقم التليفونالعنوان

1063042405كفرشكر

1225664818طوخ

1270711266طوخ-العمارالكبرى

1156756277الؽربية-زفتى

1203911417قليوبية-فلما

1062241815بنها- دجوى 

1279390872طوخ-سنهرة

1091538100كفرشكر-المنشأة الصؽرى

1151264188بنها-بتمدة

1021984136بنها

1202085048بنها-كفرالحصه

1063777145بنها-دملو

1201516153الباجور-سبك الضحاك

1017828217طوخ-ميت كنانة

1061614982شبين القناطر

1113430361طوخ-ميت كنانة

1096973054طوخ-أجهورالكبرى

1012635267كفرشكر

1274443615طوخ

1002513681كفرشكر

1555422826قويسنا-كفرابوالحسن

1096357794قويسنا

1019470461كفر شكر-الشقر

1281000758طوخ-ميت كنانة

1008616054قويسنا



رقم التليفونالعنوان

1061617000قويسنا

1014949514كفرشكر

1006589384بنها-كفرمويس

1014976236كفرشكر-الشقر

132502139كفرشكر



1153302077شبرا الخمية أول

1026836979طوخ






